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క్ రిస్ మ స్  వ చి చి ం ద!

అమమ   ఏదైనా  పని  చెపిపిందనుక,  మనకేమో   బ్బదధకం-"ఆ  పని  చేస్త  ఏం   వొస్ుతంద?"  అని  ఊరికే 
కూరుచింటాం.  అపుపిడేమౌత్ుంద?  ఒకటి,  పని  అవవదు.  రెండు,  మనక్  ఆ  పని  చేసిన 
అనుభవంరాదు:  అంటే   ఆ  పని  నుండి  మనం  దేన్న   నేరుచికగలమ-  అద  నేరుచికలేం.  ఇంక 
మూడోద , ఆ పని చేస్టపుపిడు   ఇంక  పని  ఏదో   మొదలవొవచుచి  చూడు, అద   మొదలవవదు.

పని  చేస్త  ఏం  వొస్ుతంద? 'పని  నుండి  పని  మొదలవత్ుంద'-  ఆ  ఒకక  కారణమూ  చాలు,  పని 
చేస్ందుకు.

దానిక్  ఉదాహరణ, 'నికొలస్' కథ.

చాలా  కాలం  క్రిత్ం  'నికొలస్'  అనే  పిలలివాడు  ఊళ్ళో  అందరికీ  బాగా  సాయం  చేస్ూత  ఉండేవాడట. 

పేదవాళ్లిందరినీ   పిల్చి,  త్న  వాటా  రొట్టెల్న   వాళ్లితో  పంచుకొని  తింటూ  ఉండేవాడట. 'అటాలింటి 
మంచి పిలలివాడిని ఏం చెయ్యాల్?' అని ఆలోచించి, వాళ్లి అమమవాళ్ుళో వాడిని చరిచిలో చేరిపించారు- 

'కొంచెం  భక్త, కొంచెం శాసాతరాలు, అనీన నేరుచికుంటాడులే' అని.

నికలస్  అనీన  నేరుచికునానడు.  దాంతోపాటు ఏమయింద? -వాడి మంచిత్నం కూడా పెరిగింద. 

కష్టెలోలి   ఉననవాళ్ళోకు  సాయం  చేస్  గుణం  గటిటె  పడింద.  ఎవరు  కనిపించినా  వాళ్లిక్  స్ంతోషం 
కల్గేటులి   'ఏవో చినన  బ్బహుమత్ులు  ఇదాదం' అనిపించసాగింద  అత్నిక్. 

'అరే, వీడు చిననవాడే, కానీ చాలా గటిటెవాడు' అని చరిచివాళ్ులి వాడిక్ పెదద ఉదోయాగం ఇచాచిరు. చినన 
వయస్ులోనే అత్ను కాసాత  'బిషప్ నికొలస్'  అయిపోయ్డు.  ఎరరి అంగీ వేస్ుకొని,  ఎరరి  కుచుచి 
టోపీ పెటుటెకొని, గురరిం మీద ఊరూరా తిరిగి, బిషప్ నికొలస్ కష్టెలోలి ఉననవాళ్లికు ఏవేవో సాయ్లు 
అందస్ూత  వచాచిడు.   జేబ్బులో  చాక్లిటులి,  బిస్కటులి  నింపుకొని,  కనబ్బడిన  పిలాలిడికలాలి  వాటిని 
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పంచుత్ూ వచాచిడు. ఎకకడిక్ వెళ్త అకకడ, పిలలిలు ఈ  'చినన బిషప్'  చుటూటె గుమిగూడేవాళ్ుళో  . 
అత్ను వాళ్లిని ముదుద చేసి, నవివ, నవివంచి- స్ంతోష పెటేటెవాడు.

ఒక పని ఇంక  పనిని  ఇస్ుతంద- చినన నికొలస్  అలాగే  బిషప్ నికొలస్ అయ్యాడు. 

ఒకరోజన  బిషప్  నికొలస్క్   ఎవరో  ఒక  పేదవాడి  గురించి  చెపాపిరు.   ఆ  పేదవాడిక్  ముగుగరు 
కూత్ుళ్ుళో.   పేదరికం  వలలి  అత్ను  వాళ్లికు  కడుపునిండా  అననంకూడా  పెటటెలేకుండా  ఉనానడు. 

అందుకని, ఎవరు కొంటే వాళ్ళోకు, వాళ్లిని  అమమదాదమనుకుంటునానడట, అత్ను!
అద విని నికొలస్క్ చాలా బాధ వేసింద. 'పిలలిల్న అముమకవడం ఏంటి, నేను వీళ్లికు  ఏమైనాసాయం 
చేసాతను'  అని,  ఆరోజ   రాతిరి  అందరూ నిదరపోత్ునన   స్మయంలో-  మలలిగా-  ఆ  పేదవాడి  గుడిస్ 
మీదక్ ఎకాకడు నికొలస్...  గుడిస్  పైె కపుపికు ఓ పొగ గొటటెం ఉంద... నికొలస్  త్ను తస్ుకొచిచిన 
బ్బంగారు  నాణాల  స్ంచీలు  మూడింటిని,  ఒకదాని  వెనుక  ఒకటిగా  ఆ  పొగగొటటెంలోంచి    క్రిందక్ 
వదలేసి, చపుపిడు  చెయయాకుండా చూరుదగి  వెళ్లిపోయ్డు.  

అద చల్కాలం. ఆ రోజలోలి అకకడి  ఆడపిలలిలు సాకుసులు(మజ్ళ్ుళో) లేకుండా బ్బయట  తిరిగేవాళ్ులి 
కాదు. మరి, ఈ  పేదవాడి కూత్ురులి ముగుగరికీ త్లా ఒకక జ్త్ మజ్ళ్లి  ఉనానయి.  వాళ్ుళో  వాటిని 
రోజూ రాతిరిపూట ఉత్ుకుకనేవాళ్ులి.  ఉతికాక, 'ఉదయంలోగా ఆరాల్ కదా' అని  వాటిని పొయియా 
మీద  వేరిలాడదీస్ుకునేవాళ్ుళో.  
ఆరోజన కూడా   వాళ్ుళో   అదే పని చేశారు: మజ్ళ్ళోని  పొయియా మీద  వేరిలాడదీస్ుకునానరు. అలా 
నికొలస్ వదల్న బ్బంగారపు మూటలు నేరుగా ఆ మజ్ళ్లిలో వచిచి పడాడయి!

తెలలివారగానే  మజ్ళ్లికస్ం  వచిచిన  పిలలిలు  ముగుగరికీ   బ్బంగారపు  మూటలు  దొరికాయి.  వాళ్లి 
కష్టెలనీన  తరిపోయ్యి.  ఇంకేముంద,  ఈ  వారత   ఊరూరా  పారిక్ంద.  రాతిరి  అవవగానే  అందరూ 
త్మ  మజ్ళ్ళోను  తెచిచి  పొయియా  మీద  వేరిలాడదీస్ుకవటం  మొదలుపెటాటెరు.   "ఏదో  మాయాజిక్ 

3



 కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-56

జ్రుగుత్ుందట.  మజ్ళ్లిలోక్  ఏవేవో  బ్బహుమత్ులు  వచిచి  పడత్యట!"  అని  అందరూ 
చెపుపికవటం మొదలు పెటాటెరు.

ఇటాలి పిలలిలు ఆశచిరయాపోవటం , ఆశచిరయాపోవటం కస్ం ఎదురుచూడటం- రెండూ బిషప్  నికొలస్క్ 
చాలా నచాచియి.  ఇక అపపిటినుండీ ఆయన రాతిరిపూట తిరగటం, పిలలిలక్ తెలీకుండా  ఆశచిరయాం 
గొల్పేటటులి  బ్బహుమత్ుల్స్ుతండటం మొదలు పెటేటెశాడు.

పని  పనిని ఇస్ుతంద, నిజ్ంగానే.  చూస్ూతండగానే  బిషప్ నికొలస్ పెదాదయన  అయిపోయ్డు.

బిషప్  నికొలస్క్   ఆ  త్రావత్  ఎంత్  పేరు  వచిచిందంటే,  ఆయనిన  చరిచి 
వాళ్ుళో  'స్యింట్  నికొలస్'  (నికొలస్  మహాత్ుమడు)  అనేశారు. 

స్ంతోష్నిక్, పేరిమ-ఆపాయాయత్లకు మారు పేరు  'స్ంట్ కొలస్' అని దేశ 
దేశాలోలినూ  పరిజ్లు  చెపుపికవటం  మొదలెటాటెరు.  అటాలి,  చినన  నికొలస్ 
కాసాత   మల్లిగా  స్ంట్కలస్   అయిపోయి,  చివరిక్   'సాంత్కలిస్' 

అయిపోయ్డు!

క్రిస్మస్  రోజన  పిలలిలందరికీ  కరుకునన  బ్బహుమత్ుల్చిచి  స్ంతోష  పెటేటెద  ఆ  'సాంత్'నే!  అయిత 
ఇపుపిడు  ఆయన  ఇచేచి  బ్బహుమత్ులకస్ం  పొయియాలమీద  మజ్ళ్ుళోకూడా  వేరిలాడదీయనవస్రం 
లేదు.   పనుల్న  ఇషటెంగా   చేస్ూతపోత్ుంటే  చాలు!   పనిని  వెత్ుకుకంటూ   పని  -  ఆ  పనిక్ 
బ్బహుమతిగా మరో పని- ఇటాలి వరస్పెటిటె వస్ూతనే ఉంటాయి.

ఇషటెంగా  పనులు చేస్వాళ్ుళో అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంకలు !
-కొత్తపల్లి బ్బృందం.
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నీ తి చ ం ద రిక  
జ్రిగిన కథ: హంస్రాజ్యాం మీదక్ నెమల్ దండెతిత వస్ుతననద. గూఢ చరయాం కస్ం ముందుగా  కాక్ని  పంపింద. 

దూత్గా చిలుకను పంపింద. ఇదదరూ వచిచి వాక్టోలి  నిలబ్బడి ఉనానరు. మంతిరి ఎంత్ వదదనాన, యుదధంలో కాక్  
సాయం  తస్ుకవాలనుకుంఉంద హంస్. ఇక చదవండి, నీతి చందక-? వభాగం. 

'స్రే అయిత, ఇక స్భకు పదండి  ' అని హంస్ 
రాజ  ఆనతి  ఇవవటంతో  చకరవాక  మంతిరి 
బ్బయట  స్భాగృహానిక్ నడచి వెళ్లిడు. ఆలోగా 
హంస్రాజ  వేరే  మారగం  దావరా   స్భా 
గృహంలోక్   పరివేశించటం,  త్న  ఆస్నానిన 
అలంకరించటం,  ఇత్ర  మంత్ురిలందరూ 
నిలచి  ఆయనకు  నమస్కరించి  త్మ  త్మ 

సాథానాలలో  కూరొచినటం  జ్రిగాయి. 

చకరవాకం కావల్ వాడి నొకడిని పిల్చి, "నువవ 
ఆ  చిలుకను,  కాక్ని   వెంటనే  పరిభువల  వారి 
దగగరకు  తస్ుకొనిరా"  అని  చెపిపింద.  అత్ను 
'స్రే,  మహా పరిసాదం'  అని పోయి,  చిలుకను, 
కాక్ని,  వెంట  బెటుటెకొని   స్భా  గృహంలోక్ 
పరివేశించాడు. 
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హిరణయా గరుభుడు త్న   చేతి స్గైతో వారినిదదరినీ 
త్గిన ఆస్నాలతో కూరోచిబెటిటె, యోగక్షేమాలు 
అడిగి,  వాళ్ులి   ఎందుకు   విచేచిశారో 
చెపపిమనానడు.  అపుపిడు  ముందుగా   చిలుక 
హంస్కు    ఎదురుగా  నిలబ్బడి,  నిరభుయంగా 
ఇలా అననద  - "పరిభూ! నేను వచిచిన  స్ంగతిని 
త్మకు  స్పిషటెంగా  విననవించుకుంటాను. 

జ్ంబ్బూదేవపానిక్  అధిపతి  అయిన 
'చిత్రవరుణడు'  అనే  నెమల్రాజ  పంపిస్త  మీతో 
మీతో దూత్గా మాటాలిడి పోదామని వచాచిను. 

నేను   చెపపిబోయే  దాని   సిథార  చిత్తంతో 
వినవలసినద.  బాగా  మనస్ుపెటిటె,  ఏకాగరి 
చిత్తంతో మా రాజ చెపిపిన పలుకులను త్మరు 
చెవిన వేస్ుకండి- "మీ కరూపిర దీవపంతో  స్హా 
ఇకకడునన   చినన  చినన   దీవలనీన   మా 
జ్ంబ్బూదీవపం   క్రిందకే   వసాతయి.  గనుక, 

మీరంత్   యీరాష్యా  స్ూయలు  మాని,  మాకు 
పనున   చెల్లించుకవాల్సు  ఉననద.  అందువలలి, 
మాన-పారిణాలపైె ఏ మాత్రం  ఆశ ఉనాన,  నువవ 
కూడా   ఔను  -కాదు  అనే   స్ంకచం  మాని, 

వెంటనే   మా  దేశానిక్  వచిచి,  మా  పాదాలను 

శరణువేడి,  యీ  స్ంవత్సురం   మొదలుకొని 
పరితి  ఏడూ   కపపిం  చెల్లించు.  ఇటాలి   మలలిగా 
చెబిత నీ మనస్ుసుకు  అంగీకారం  కుదరకపోత, 

ఇదగో  -  నేను   వస్ుతనానను  -  యుదధంలో   నీ 
మదానిన   అణచివేసి,  యీ   భూమిని 
కాపాడేందుకు  వేంచేస్ుతనానను.  దముమంటే 
ఎదురు  నిలచి  పోరాడు"  -అని   మీకు 
తెల్యపరచి,  మీ  స్మాధానం   ఏమిటో 
కనుకొకని   రమమని  ననున   ఇకకడిక్  పంపాడు. 

నేను  ఇకకడ  ఎకుకవ  స్పు  ఉండేందుకు  వీలు 
లేదు.  వెంటనే   స్మాధానం  ఇచిచి   ననున 
సాగనంపేద.  మా  నెమల్  రాజ   అసాధారణ 
బ్బలశాల్.  అంత్ులేని   శత్ురి   స్మూహాల 
గరావనెనైనా   పాత్ళ్నిక్   అణగదొరికక  గల  ధైరయా 
సాహసాలు  ఆయన   సొంత్ం.  ఎవరినెైనా 
శిక్షించాలనాన,  కమించాలనాన  ఆయనకే 
చెలులిత్ుంద.  కనుక   నా  మాట   విని   ఆ 
నెమల్రాజను   శరణు  వేడండి.   ఆయన 
మాట   వినకపోత   ఇక  త్మరిక్  నూకలు 
చెల్లినటేలి  -  త్మరి   కీరిత   కణంలో 
నశించిపోత్ుంద" అననద. 
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దాని  మాటలు  విని   హంస్రాజ   తోక  త్రిక్కన 
త్రిచు  మాదరి   చరురిన  లేచి  నిలబ్బడాడడు. 

రోషంతో   ఆత్ని   పెదవలు  అదరాయి.  అత్ని 
శరీరం   అదుభుత్ంగా   వనెనలీనింద  -  మఘం 
ఉరిమినటులి   ఉరుముత్ూ   అత్ను   "ఎట్టెటాటె! 
ఇవాళ్లి  ఏవో   కొరిత్త   స్ంగత్ులు  వింటునానమ!" 

అంటూ   స్భ   నలువెైపులా  కల్యజూస్ూత 
"ఆహా!  చూశారా,  అందరూ?!  ఇవాళ్లి 
ఎటాలింటి  వింత్లు   పుటుటెకొచాచియో!  ఒక 
పనిక్మాల్న  నెమల్  ఎకకడో  ఉననదట, దానిక్ 
రాజ్పక్షి  అయిన  హంస్  పాదాకారింత్ం  కావాల్సు 
ఉననదట! ఔరా! ఏమి వింత్  మాటలు! అటాలి 
జ్రిగిత  ఇక   పరిపంచంలోని   సింహాలనీన 
శాశవత్ంగా  కత్ుల  పాదస్వ  చేస్ుకుంటూ 
త్మ  జీవిత్ల్న   పావనం   చేస్ుకుంటాయి 
కాబోలు!  త్న   శక్త   ఏపాటిదో   తెలీక 
అజాఞానాంధకారం   అలుముకగా  చిత్రవరుణడు 
అసాధయాపు  కరికలు  కరుత్ునానడు. ఇంత్కు 
ముందననడో  'వాళ్లిను-వీళ్లిను  గెల్చానుగా' 

అనుకొని,  కొరివెవక్క,  ఇకకడా  అటాలి  కొదదలోనే 
పోత్ుందను  కొని   విరరివీగుత్ునానడు  గాని, 

'హిరణయాగరుభుని  పరిత్పం'  అనే  మంటకు  త్న 
పారిణాలను  ఆహుతి  చెయ్యాల్సు  వస్ుతందని 
కొంచెం  కూడా   ఆలోచిస్ుతననటులి  లేడు"  అని 
అరిచాడు. 

అటాలి కపంతో  కరకుగా మాటాలిడుత్ునన 
రాజవెైపుకు చూడలేక,  ఆ స్భలోని  వారంత్ 
భయ్వహులైెపోయి   ఒకరి  ముఖాలొకరు 
చూస్ుకవటం మొదలుపెటాటెరు. 

అంత్లో   ముఖంలోక్   ఉత్ుతతిత  కపానిన 
తెచుచికొనన  కాక్-  చిలుక  పరికకనే   కూరొచిని 
ఉననద  కాసాత   హంస్రాజ  మన్భావానిక్ 
త్గినటులి  త్టాలున  లేచి  నిలబ్బడి,  ఆ 
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చిలుకమీదక్  దూకేందుకు  సిదధమైనటులి 
నటిస్ూత   హంస్రాజతో   స్వినయంగా 
"మహారాజా!  చావ  దగగరపడి,  యీ 
మూరుఖుడు   నిండు  స్భలో  కనూనమినూన 
కాననటులి,  లేని  చనువ  తెచుచికొని,  న్టిక్ 
వచిచినటులి  మాటాలిడుత్ుంటే,  వినలేక  నా 
చెవలు   బ్బరదదలౌత్ునానయి.  వీడిక్  ఎనిన 
గుండెలు  లేకపోత,  ఇటాలింటి  దుషటెపు 
మాటలు  వెలువరించే   సాహస్ం  చేసాతడు?! 

ఇటాలింటి  వాడిని  'దూత్'  అని 
దయచూడకూడదు. 

అధములలోక్లాలి అధముడెైన వీడు 
ఖచిచిత్ంగా   మరణశికకు  పాత్ురిడు.  నేను 

త్మరి స్వకుడిని - ఇకకడ  నిలచి ఉండగా ఇక 
త్మరిక్   వేరు  శరిమ  లేదు.  త్మరిక 
మాటాలిడకండి  - యీ త్ుంటరిని నేను  ఇదగో 
-  కణాలోలి   అంత్మొందసాతను.  నా  యీ 
విననపానిన  అంగీకరించి  త్మరు నాకు అనుజ్ఞా 
ఒకకటీ ఇవవండి చాలు" అననద. 

అటాలి  కాక్  కదల్   చిలుక   మీదక్   దూకబోగా, 

దానిక్  అడుడ  వస్ూత,  చకరవాక  మంతిరి  ఇటాలి 
అననద.  "ఆగు,  ఆగు  -  ముందు  చూపులేని 
అవివేకపు  పని  కూడదు.  ధరామనిన  బ్బూడిదలో 
కలుపకు.  దూత్గా  వచిచిన  వాడి  పారిణాలు 
తయటం   స్రెైన   పనికాదు.  'స్రెైన   దానిని 
విడచిన   రాజ  దగగర  స్ంపదే   నిలువదు'అని 
ధరమం తెల్సిన పెదదలు చెబ్బుత్ుంటారు. 

మనస్ుసు,  మాట,  పని  -  యీ 
మూడింటిలోనూ   పారిణుల  పటలి  ఏకొంచెం 
కూడా   చెడు  భావనా  లేకుండా  ఉండటానేన 
'శీలం' అంటారు. స్మసాతనికీ ఆధారం శీలమ. 

శీలం వలలినే  ధరమం  నిలబ్బడుత్ుంద, ధరమం వలలి 
స్త్యాము,  స్త్యాం   వలలి  మంచి  నడవడి 
కలుగుత్యి.  మంచి  నడవడిక  వలలి  బ్బలం 
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వస్ుతంద.  బ్బలం  వలలి  స్ంపద   లభిస్ుతంద. 

దానివలలి  కరినవనీన   లభిసాతయి. 'ఆవ  -ఆవ 
కొటాలిడి  మధయాలో   లేగదూడ  నడుము 
విరిచినటులి, 'రాజ - రాజ పోటాలిడి నడుమున 
దూత్ పారిణాలకు ఎస్రు పెడత్రా? ఇటాలి చేస్త 
అనిన  అనరాథాలూ   స్ంభవిసాతయి.  దూత్ 
అననవాడు  ఎపపిటికీ  అవధుయాడే  (-చంపకూడని 
వాడే). అత్డు  'త్నని ఎవరూ చంపరు  '  అనన 
భావనతోనే   కదా,  త్నకు  చెపిపి  పంపిన 
పలుకులను  న్రుదాచుకకుండా  బ్బయటిక్ 
చెపేపిద?  అంత  త్పపి,  త్న   త్కుకవదనానిన 
ఇత్రుల  గొపపిదనానిన  సొంత్గా   చెబ్బుత్డా? 

ఇత్ని  మాటలలో   త్పుపినెంచకు,  దూత్ 
మాటలకు  కపం   తెచుచికవటానిన  మించిన 
అవివేకం   మరొకటి  లేదు.  మూరుఖులకు  కపం 
ముకుకమీదే  ఉంటుందట.  కపం   వచిచిన 
వాడు  'ఏద  చేయదగిన  పని-ఏద  చేయరాని 
పని'  అనన  జాఞానం  కలోపియి,  చంపకూడని 
వాళ్లిను  కూడా  చంపుత్డు;  చివరిక్  త్నకు 
త్నే  కషటెం  కొని తెచుచికుంటాడు. 

అనిన  పాపాలకూ  ఆధారం  కపమ,  అందుకనే 

కదా,  పెదదలు  చెపేపిద-  "బ్బుదధమంత్ుడు 
కమాజ్లాలతో  కపపు అగినని  ఆరాపిల్" అని?! 

కమా  గుణమ  అనిన  విధాలైెన   స్మృదధకీ 
ఆధారం.   కపానిన  మచుచికొనటం  స్రెైనద 
కాదు.  కూరిరమైన   పని   వీరులకు   త్గినదలా 
అవత్ుంద?" అని మందల్ంచింద. 

ఆ  విధంగా  నీల వరుణడి ఆవేశానిన  కొంచెం 
త్గిగంచే స్రిక్  అత్డు గటిటెగా  శావస్ను వదల్  - 
కుండలోక్  నొక్కన   పాము  మాదరి  రోజత్ూ 
నిలబ్బడాడడు.  త్న  మృదువచనాల  వలలి 
తరుకొని,  కపానిన  కొంత్  అదుపులోక్ 
తెచుచికునన  హంస్రాజతో  మంతిరి  ఇలా 
అననద- (ఏమననదో మళ్ళో చూదాదం...)
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లే ని  ద య్ యా ల ు
రచన: క్. నాగలక, 9 వ త్రగతి, అరవిందాహైస్ూకల, కుంచనపల్లి, గుంటూరుజిలాలి.

హదైరాబాదులో  డిగీరి  చదువత్ునన  నవయా, 
స్ుమ ఇదదరూ  మంచి స్నహిత్ురాళ్ుళో. ఇదదరికీ 
పుస్తకాలంటే   ఇషటెం;  టి.వి.చూడటం  అంటే 
చాలా ఇషటెం.  వాళ్ుళో చదవే పుస్తకాలు,  చూస్ 
టి.వి.కారయాకరమాలు  అనీన  మామూలువి  కావ- 

దయ్యాలవి.

నవయాక్,  స్ుమక్  ఇదదరికీ   దయ్యాలంటే  ఆస్క్త. 
దయ్యాల   కథలు  చదవడం  అంటేనూ, 

దయ్యాల  గురించి  తెలుస్ుకవడం  అంటేనూ 
వాళ్లిక్  చాలా  ఇషటెం.  అటాలి  విని  విని  కొత్తగా 
కథలు  రాయడం  కూడా  నేరుచికునానరు 

వాళ్ుళో.  అటాలి  ఎనిన   కథలు  వారిస్ూతనానరంటే, 

చివరిక్   వాళ్ళో  చదువను  కూడా 
పటిటెంచుకలేదు   వాళ్ుళో.  ఇంటి  నిండా 
అటాలింటి   పుస్తకాలే   పెటుటెకునానరు 
ఇదదరూనూ.  వాళ్ళో  అమామనాననలు  వాళ్ళోకు 
చాలా  రకాలుగా  చెపిపి  చూశారు-  "త్లీలి! 
ఎందుకమామ,  ఇంత్  పిచిచి?  కథలే 
రాయ్లంటే  మంచి  మంచి  విషయ్లు  ఎనిన 
లేవ?  ఎపుపిడూ  దయ్యాలేనా?"  అని. 

అయినా గాని వాళ్ుళో వింటేగా? 

ఎనిమిదో  త్రగతిక్  వచేచిస్రిక్,  ఇదదరూ 
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హాస్టెలులోఉండి  చదువకవాల్సు  వచిచింద. 

హాస్టెలులో ఇదదరిదీ ఒకటే గద.  ఇంకేముంద?-

ఇదదరూ  త్మ  గదని  దయ్యాల  కథలతో 
నింపేశారు. 

ఒక రోజ రాతిరి నవయా, స్ుమ నిదరపోత్ుననపుపిడు 
నవయాకు ఒక దయయాం కల వచిచింద. మనకుండే 
ఆస్కుతలే  మన  కలలకు  పేరిరణనిస్ుతంటాయి 
కదా.  మనం  ఎపుపిడూ  దయ్యాలగురించే 
ఆలోచిస్ూతంటే  మనకొచేచి  కలలు  కూడా 
దయ్యాలవే  వస్ుతంటాయి.   అటాలి  నవయాకు 
వచిచిన  ఆ  కలలో-  నవయా,  ఆమ  భరత  ఇదదరూ 
నిదరపోత్ునానరు. అంత్లో ఒక దయయాం  స్ుమ 
వేషం  వేస్ుకొని  వచిచి   నవయా  భరతను  చంపేసింద. 

అపుపిడు  లేచి  చూసిన  నవయా  దయ్యానిన 

గురుతపటిటె,  త్న  చేతిలో  ఉనన  చాకుతో  దానిన 
పొడిచేసింద- 

పెదదగా  అరుస్ూత  నిదరలేచింద  నవయా.  పరికకనే 
ఆపిల  కస్ుకునే  కతిత  ఒకటి  ఉంటే  దానిన  చేత్ 
పటుటెకుననద.  ఆ  అరుపులకు  నిదరలేచింద 
స్ుమ- "ఏమంైద ఏమైంద?" అంటూ నవయాను 
పటుటెకొని  కుదపింద.  కానీ  నవయాకు   అకకడ 
స్ుమ  కనిపిస్తనేగా,  ఆమ  బ్బదులు  దయయామ 
కనబ్బడుత్ుననదాయ!  దయయాం  త్నను 
పటుటెకుంటుననదనన  భరమలో   స్నహిత్ురాల్నే 
కతితతో  పొడిచేసింద నవయా!
అందరూ  పరుగున  వచిచి,  స్ుమను 
ఆస్ుపతిరిలో చేరిపించారు. నవయా ను పోలీస్ులకు 
అపపిగించారు.  ఆమ  త్న  అమాయకత్వనిన 
నిరూపించుకునేస్రిక్  త్ల  పారిణం  తోకకు 
వచిచింద. 

వెనక్క   వచాచిక  స్ుమ,  నవయా  ఇదదరూ  కొరిత్త 
మనుషుయాలయిపోయ్రు-  ఇపుపిడు  వాళ్ళో 
గదలో  ఒకటంటే  ఒకక   దయయాం  కథ  కూడా 
లేదు.  గదలోనే  కాదు-  వాళ్లి  ఆలోచనలోలినూ 
లేవ, దయ్యాలు!
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పి డు ద ు  ర ం గ య యా
స్కరణ: వి.జ్యాతి, 5 వత్రగతి, పులేటిపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి.
మారుపి చేరుపిలు, పొడిగింపు: కొత్తపల్లి

ఒక  ఊరిలో  రంగయయా,  శివమమ  అనే 
భారాయాభరతలు  ఉండేవారు.  వాళ్ళోకు   ఒక  ఆవ 
ఉండేద. దాని పేరు లక. లకని వాళ్ుళో చాలా 
పేరిమగా చూస్ుకునేవాళ్ుళో.  
ఒక  రోజ   శివమమ   చాలా  రుచిగా  ఉండే   కూర 
చేసింద. అద తిని రంగయయా  "చాలా  బాగుంద 
ఇద-  రేపటిక్  కూడా  దాచి  పెటుటెకొంచెం" 

అనానడు. "స్రే" అంద శివమమ.  అకకడే  ఉనన 
ఆవ  శివమమ మాటలు విని గటిటెగా  నవివంద. 

రంగయయా    నిదరపోయిన  త్రువాత్   శివమమ 
ఒకకత ఆవ దగగరిక్ వచిచి  "ఎందుకమామ లక, 

నేను  ఏదో  అంటే  నువవ   నవావవ?"  అని 
అడిగింద. "రంగయయాకు రేపు అనేద ఉండదు. 

ఈ రోజ రాతిరి అత్డు మరణిసాతడు" చెపిపింద 
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ఆవ. అద విని శివమమ  బాధపడుత్ూ  "ఏదైనా 
ఉపాయం  చెపపిమామ, పుణయాం కటుటెక" అంద. 

"స్రే,  ఇవాళ్ళో  నీ  భరత  కస్ం   యమదూత్లు 
వసాతరు.  వాళ్ళోకు   రుచికరమైన  వంటలు   చేసి 
పెటుటె.  నువవ  కరిన   వరం   ఇసాతరు  వాళ్ుళో. 
అపుపిడు   నువవ   నీ  భరత  పారిణాలు  అడుగు" 

అననద ఆవ. 

"స్రే!" అంద  శివమమ. 
ఆరోజ  రాతిరి   శివమమ  నిదరపోకుండా  మగనివెైపే 
చూస్ూత  కూరుచిననద.  ఆమ  చూస్ూతండగానే 
ఒక  నాగుపాము  వచిచి  రంగయయాను  కాటు 
వేయబోయింద.  మలకువగా  ఉనన  శివమమ 
చటాలున  ఒక  బ్బుటటెను  పాము  మీద  పడేటులి 
విసిరింద. అంత్లోనే వాళ్లి ఇంటి దూలం ఒకతి 
విరిగి  రంగయయా  మీద  పడబోయింద.  ఆమ 
చటాలున  అత్నిన  పరికకక్  లాగి  కాపాడింద. 

చూస్ూతండగానే   వాళ్లి  ఇంటిక్  మంటలు 
అంటుకునానయి.  ఆ  స్రిక్  నిదరలేచిన 
రంగయయాను  పటుటెకొని,  రంగమమ  బ్బయటిక్ 
పరుగు  పెటిటెంద.  ఆ  స్రిక్  ఊళ్ళోవాళ్ుళో 
అందరూ  అకకడిక్  చేరుకునానరు.  అందరూ 

కల్సి నిపుపినారాపిరు. 

ఆ  వెలుగులో  దూరంగా  నక్క  కూరుచినన 
యమ  భటులు కనబ్బడాడరు శివమమకు.  ఆమ 
వాళ్లి  దగగరిక్  వెళ్లిగానే  వాళ్ుళో  "ఇంత్కే 
అయియాందనుకకు-మం  వచిచిన  పని 
అయేయాంత్వరకూ  మం  వెనక్క  వెళ్ళోద  లేదు" 

అనానరు.  ఆమ  వాళ్లితో  మరాయాదగా  మాటాలిడి 
"ఎటాలిగో  వచాచిరు,  ఆయనిన 
తస్ుకుపోత్మంటునానరు-  అయినా 
దానికస్ం  నేనుండే  ఇలులి  త్గలబెటటెటం  మీకు 
త్గినపనేనా?  ఇంక  నేను  బ్బత్ుకుకనేద 
ఎలాగ?"  అని  అడిగింద. "స్రే,  ఏడవకు.  నీ 
ఇంటిని  మళ్ళో  మామూలుగా  చేస్స్ుతనానం" 

అని  వాళ్ుళో  ఇంటిని  మళ్ళో  మామూలుగా 
చేస్శారు.

"బాగుంద-  ఇంటిక్  వచిచిన  అతిథులు  మీరు. 

మిమమల్న  వటిటె  చేత్ులతో  పంపిత  ఇక  నాకు 
ఎటాలి  జ్రుగుత్ుంద?  ఒకక  పద  నిముష్లు 
ఆగండి.  వేడి  వేడిగా  అలచంద  వడలు 
వేసిసాతను.  తినిపోదురు"  అననద  శివమమ. 
అంత్వరకూ  ఊరికే  నక్క   కూరుచిని 
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కషటెపడుత్ునన    యమభటులకు  'అలచంద 
వడలు'  అనగానే   న్రూరింద.  శివమమ  ఇంక 
వాళ్లి  అంగీకారం  కస్ం  ఎదురుచూడకుండా 
అపపిటికపుపిడు  అలచందలు  రుబిబు,  వేడి  వేడి 
వడలు  చేసి  పెటిటెంద  వాళ్లి  ముందు.  అస్లే 
యమభటులాయ,  చాలా  స్పటినుండి 
ఎదురు  చూస్ూత  కూడా  ఉనానరేమో, 

ఒకొకకకరూ   ఇరవెైఐదు  వడలు  లాగించేశారు 
వాళ్ుళో.
అందరూ  కడుపారా  తిని,  త్ృపితగా  తరినాచిక, 

తినేందుకు  ఆకు-వకక  కూడా  తెచిచిచిచింద 
శివమమ.  అవి  కూడా  పుచుచికొని,  వాళ్ుళో   'స్రే 
మరి  ఇంక  రంగయయాను  తస్ుకొని  వెళ్ళోసాతం' 

అని బ్బయలుదేరారు.  

శివమమకు  ఇంకేం చెయ్యాలో అరథాం కాలేదు. 

'అయోయా,  మీరు  వచిచింద  పలెలికా, 

పటటెణానికా?  పలెలికు  వచిచి  కడుపునిండా 
కమమని పాలు త్రిగి వెళ్లికపోత  మా పాడి అంత్ 
ఏం కాను?' అననద లక, శివమమకు మాటను 
అందస్ూత.
'అవనవను-  ఇంక  పద  నిముష్లోలి  పాలు 

పితికేసాతను. చలలిగా కాసిని పాలు త్రిగి బ్బయలు 
దేరుదురు'  అననద  శివమమ- 
నులకమంచాలను  తెచిచి  వేసి,  లకని   పాకలో 
గుంజ్క్ కటేటెస్ూత.
యమభటులు  ఒకరి  ముఖాలొకరు 
చూస్ుకునానరు.  కానీ బాగా తిని ఉనానరేమో, 

వాళ్లికు  కొంచెం   ఆయ్స్ంగానే  ఉననద. 

నులకమంచాలు  వాళ్లిను  చాలా 
ఆకరిష్స్ుతనానయి  కూడా.  చివరిక్   బ్బదధకం 
గెల్చింద.  వాళ్ుళో  విశారింతిగా  కూరుచినానరు 
మంచాలమీద.  ఇంక  రెండు  నిముష్లలో 
వాళ్ుళో గురకలు పెటిటె నిదరపోత్ునానరు!

శివమమ లక పాలు పిత్ుకుత్ూ  'మరి ఇపుపిడు 
ఏం  చేదాదం  లక,  వీళ్ుళో  నిదరలేచారంటే 
రంగయయాని  ఎత్ుతకుపోత్మని  మళ్ళో  పాట 
మొదలుపెడత్రు' అననద విచారంగా.  

లక   'ఏం  కాదులే  శివమామ,  ఇంకేదైనా  అడడం 
వేదాదంలే' అననద  చికకని పాలు మరినిన ధారగా 
వదులుత్ూ.

పాలు బాగా కాగి, ఎరరిని మీగడ కటేటెస్రిక్  మరో 
రెండు  గంటలైెంద.  అంత్లో  యమభటులు 

14



 కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-56

గబ్బుకుకన  లేచి  కూరుచినానరు-  గుండెలమీద 
చెయియావేస్ుకొని  "అయ్యా,  వచేచిస్ుతనానం 
అయ్యా,  ఇంకేమీ  ఆలస్యాం  చెయయాం  దొరా" 

అంటూ.

శివమమ  చటుకుకన  వేడి వేడి పాలు తస్ుకొచిచి 
వాళ్లి ముందు పెటిటెంద.

"అయోయా,  పాలు  చాలా  వేడిగా  ఉనానయమామ 
త్లీలి!  అటు  చూస్త  దొర  పిలుస్ుతనానడు.  మా 
కషటెం కూడా చూడు. అననపూరణమమ త్ల్లివి- మీ 
రంగయయాని  తస్ుక్ళ్ుతంటే  మాకూ  బాధగానే 
ఉంద. కానీ ఏం చేయగలం, మీ ఇంటోలి ఉననద 
ఈ  ఒకక  రంగయేయా  కదా?  వేరే  రంగయయా 
ఎవరూలేరు కదా, మమం చెయ్యాల్ చెపుపి?!" 

అనానడొక  యమభటుడు,  వేడి  వేడి  పాలని 
ఊదుకొని జరురికుంటూ.

"వేరే  రంగయయా  లేకేమి? ఇదగో,  నా  చెవి  మీద 
కూరొచిని,  నా  రకతం  త్గి  బ్బలుస్ుతనన  పిడుదు- 

వాడు రంగయయా కాదూ?" అననద లక, అత్ని 
మాటని అందుకొని.

"అవనా!?  నిజ్ంగానే  ఈ  పిడుదు   పేరూ 
రంగయేయానా?"  అనానడు  యమభటుడు 

ఆవ చెవికేసి పరీకగా చూస్ూత.
"అయోయా!  ఈ  మనిషి   రంగయయా  ఎంత్ 
మంచివాడో   మా  పిడుదు  రంగయయా   అంత్ 
దురామరగం  వాడు.  మీరు  ఈ  ఇంటోలించి 
ఎవరినెనైా  తస్ుక్ళ్ళోల్సు  వస్త  మొదట  వాడినే 
తస్ుక్ళ్ళోల్-  అస్లు మీరు వచిచిందీ   పిడుదు 
రంగయయా   కస్మ  అయి  ఉంటుంద-  స్రిగాగ 
కనుకకండి-  త్పుపి  పారిణానిన  తస్ుక్ళ్తరేమో, 

మీ  దొర  ఊరుకడు"  అంద  ఆవ 
అమాయకంగా.

యమభటులు  ఒకరి  మొహాలొకరు 
చూస్ుకునానరు.  "అవనురా,  మనం 
తస్ుక్ళ్ళోల్సుంద  ఆ  పిడుదు  గాడినే-  పదండి 
వాడిని  తస్ుకొని  పోదాం.  దొర  ఏమీ 
అనడుగాని"  అనానడు  వాళ్లిలో  ఒకడు, 

శివమమ  కేసి  కృత్జ్ఞాత్తో  చూసి,  అలచంద 
వడలీన, వేడి వేడి పాలనీ గురుతచేస్ుకుంటూ.

"తస్ుక్ళ్లిండి  పాపం,  త్పుపిడు  పారిణాలు 
తస్ుక్ళ్త  మీకూ  కషటెం"  అంద  శివమమ,  "మీ 
దొర  కాదంటే  మళ్ళో  వదుదరు  లెండి"  అని 
జ్డిస్ూత.
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"మళ్ళో రాం లేమామ,  ఎవరోఒక రంగయయా- ఈ 
ఇంటోలించి  దొరిక్త  చాలు,  మా  దొర  ఏమీ 
అనడు  గానీ-  చలలిగా  ఉండు"  అని 
యమభటులు  పిడుదు  పారిణాలు 

చేత్బ్బటుటెకొని మాయం అయిపోయ్రు.

"పిడుదు  రంగయయాకస్ం   ఊరందరికీ 
భోజ్నాలు  పెటిటెదాదం  లక"  అననద  శివమమ  , 
ఆవని ఆపాయా యంగా నిమురుత్ూ.

16

గ ు ర ు వ కు  నా మా ల ు !

టీచర: క్రణ, నువెవందుకు హోమ్వరక  చెయయాలేదు?

క్రణ: కమించండి, టీచర.

టీచర: "కమించండి" అనే మాట నా డికనరీలో లేదు.

క్రణ: లైెబ్బరీలోని  డికనరీలో  త్పపికుండా ఉంటుంద టీచర- చూసి పెటటెమంటారా?

నవవండి!
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మొ ం డి  రా జ
రచన: వేదయుక్త, 8 వత్రగతి, రిషివాయాలీస్ూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి.

అనగనగా  ఓ   రాజ   ఉండేవాడు.  అత్ను 
మొండివాడు, పెదద   వెరిరివెంగళ్పపి  కూడా. ఒక 
రోజన, అత్ను  గురరిం  పైెన  స్వారీ  చేస్ుతండగా 
ఒక  పెదద   చెరువ   అడడం  వచిచింద.  మొండి 
రాజక్  కపం  వచిచి,"చెరువ!  పరికకక్ 
జ్రుగు!" అని  ఆజాఞాపించాడు.  కానీ చెరువ 
ఒకక  అంగుళ్ం కూడా  పరికకకు జ్రగలేదు. 

"జ్రగమనాననా!?  ఎందుకు  జ్రగవ?  నా 

మాటనే  కాదంటావా?  ఎనిన  గుండెలు  నీకు?! 

నేనెవరనుకుంటునానవ?"  అని  మొండిరాజ 
రకరకాలుగా  కళ్ళోరరిజేసి,  ముఖం 
జేవరించుకొని  చూశాడు.  ఎంత్  స్పు 
తిడుత్ూ   కూరుచినాన  చెరువ  కదలేలిదు, 

మదలేలిదు.  చివరిక్   మొండి   రాజకు   విస్ుగు 
పుటిటె,  త్టాలున  వెనక్క  తిరిగి   కటక్ 
వెళ్ళోపోయ్డు. 
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కట  చేరిన  వెంటనే అత్ను  భటులను  పిల్చి, 

"రేపు తెలలివారేలోపుగా   దక్షిణం  వెైపున  ఉండే ఆ 
చెరువని  త్ూరుపి వెపైుక్  జ్రపండి. ఎందుకు 
జ్రగదో  చూసాతను-  నేనెవరనుకుంటుననద?" 

అని అరిచాడు.

"ఇదకకడి  గొడవరా,  బాబ్బూ  "  అనుకొని 
భటులంత్  పోయి  చెరువ  దగగర  నిలబ్బడి, 

"త్లీలి,  ఇదకకడి  కషటెం  వచిచిపడింద.  నినున 
పరికకక్  జ్రపాలట! ఎంత్ పన్ మా రాజక్ ఏం 
తెలుస్ు?  చేస్వాళ్లిక్  తెలుస్ుతంద  కషటెం"  అని 
రకరకాలుగా బాధ పడాడరు.  

కొంచెం స్పటిక్ చూస్త ఆశచిరయాం, ఆ చెరువ 

పరికకకు  జ్రిగిపోయింద!  భటులందరికీ  త్ల 
తిరిగినటలియింద.   వాళ్ుళో  చెరువత్ల్లిక్ 
రకరకాలుగా మొకుకకొని, "త్లీలి! నువవ మా 
మాట వినానవ. నిజ్మనై దేవత్వ త్లీలి, నినున 
కాదనే మా రాజక్ కళ్ుళో తెరిపించు చాలు" అని 
వెనక్క  పోయి,  "పని  చేస్శాం  మహారాజా!" 

అని రాజగారిక్ మనవి చేస్ుకునానరు.

మొండి  రాజక్  త్న  మాట 
నెగిగంచుకుననందుకు చాలా స్ంతోషం వేసింద. 

హాయిగా   గురరిం   పైెన   స్వారీ   చేస్ూత   చెరువ  
గటుటె  వెంబ్బడి   పోయ్డు.  అత్ను  పోత్ూ 
ఉంటే,  చెరువ  అత్ని  వెంబ్బడి  తిరగటం 
మొదలు  పెటిటెంద.  అయిత  మొండిరాజ, 

గమనించనేలేదు.  చివరిక్  అత్ను  అటాలి 
తిరుగుత్ూ   తిరుగుత్ూ  సాయంత్రినికలాలి 
అలసిపోయ్డు,  దారి  త్పాపిననుకునానడు. 

అత్ను  ఎటు  వెళ్ళోనా,  మరి,  చెరువే  అడడం 
వస్ుతననద!

మలలిగా   చీకటి  పడింద.  రాజక్   కటని  చేరే 
మారగం  దొరకలేదు.  ఆకలేస్ుతననద.  "ఎటో 
ఒకవెైపుకు  వెళ్దం,  ఏదోఒక  ఊరు 
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దొరకకపోదు"  అని  పోబోయ్డు,  కానీ 
ఇంకా   దారి   త్పిపిపోయ్డు.  అలవాటు  లేని 
పారిణం  కదా,  ఇంత్  స్పు   ఏమీ   తినకుండా 
ఉండేస్రిక్,  ఆగలేకపోయ్డు-  "అవను, 
నేను   చెరువ   దగగర  ఉనానను  కదా,  దాహం 
వేస్ుతననద,  నీళ్ులి  త్రిగుత్ను"  అని  చెరువ 
దగగరక్   వెళ్ళో   నీళ్ులి   త్రిగబోయ్డు-  కానీ 
చెరువ   అత్నినుండి   దూరంగా 
వెళ్ళోపోయింద!  మళ్ళో   పరియతినంచాడు, 

చెరువ   మళ్ళో  దూరంగా  జ్రిగింద!  చివరిక్ 
జ్లదేవత్   పరిత్యాకమయింద  చెరువ  నీళ్ళోలో- 

"నా నీళ్లిని  త్కే ధైరయాం ఎకకడ  నుండి  వచిచింద  
నీకు?" అని  కపంగా  అననద- "ఈ రోజే కదా 
ననున   దారిమళ్ళోంచావ?  మరి   ఇపుపిడు 
ఎందుకు  వచాచివ,  నీళ్ుళో  కావాలని, 

నాదగగరిక్?"  ఇద  అంటూ   ఆవిడ   చెరువతో 
స్హా  మాయమయిపోయింద! 

మొండిరాజకు   చెమటలు  పటేటెసాయి. 

దాహంతో   నాలుక   పిడచుగటుటెక  పోయింద. 

'మరణిసాతనేమో'  అని    భయంతో    అరవడం 

మొదలుపెటాటెడు.

అపుపిడే,  ఎవరో   అత్ని   మొఖంమీద  నీళ్ుళో 
చిలకరించారు. "మహా  పరిభూ,  త్మరిక్  ఏమీ 
కాలేదు  గద!  ఇపుపిడు  ఎలాగ  ఉంద,  త్మరి 
ఆరోగయాం?!"  అని  ఆత్ృత్గా 
అడుగుత్ుననదొక  గొంత్ు.  'చెరువ 
మాయమైంద-నీళ్ుళో  ఇవవదట  నాకు' 

గొణుగుత్ునానడు  రాజ.  "చెరువకు  ఏమీ 
కాలేదు  పరిభూ!  బాగానే  ఉంద  చూడండి" 

చెబ్బుత్ుననదొక  గొంత్ు.   నెమమదగా   రాజక్ 
స్పిృహ   వచిచింద.  ఎదురుగా  రాజ్భటుల 
బ్బృందం ఒకటి నిలబ్బడి ఉననద. రాజ పైెక్ లేచి, 

త్వరత్వరగా    చెరువ   దగగరిక్  వెళ్ళో  చూశాడు. 

చెరువ ఎపపిటిలాగానే పరిశాంత్ంగా ఉననద!

ఆకల్దపుపిల  కారణంగా  త్ను  గొపపి  భారింతిక్ 
లోనెైనాడని  గరిహించాడు   మొండి  రాజ. 

అయితనేమి, అత్నిలో  పెదద మారేపి  వచిచింద: 

అందరితోటీ   మంచిగా   పరివరితంచడం 
మొదలుపెటాటెడత్ను.
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ని జా యి త  
రచన: క్.శీత్ల, 4 వ త్రగతి, రిషివాయాలీ స్ూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి.

రాజ  క్  ఏడు  ఏళ్ులి.  రెండో  త్రగతి 
చదువత్ునానడు. 

ఒక  రోజ  వాళ్ళో  మాసాటెరు  హోమ్వరక 
ఇచాచిరు.  త్రువాతి   రోజన  "  రాజూ 
హోమ్వరక    చేసావా?"  అని  అడిగారు 
మాసాటెరు. 

నిజానిక్  రాజ  హోమ్వరక    చేయలేదు.  కానీ 
"మాష్టెరు  !  హోమ్వరక   చేసాను-  కానీ 

పుస్తకాలు  తవడంమరిచిపోయ్ను"  అని 
అబ్బదధం చెపాపిడు.

"స్రే,  రేపు  మరిచిపోకుండా  తస్ుకురా!"  అని 
చెపాపిరు మాసాటెరు. 

ఆ  త్రువాత్  రోజ  కూడా  పుస్తకం 
మరిచిపోయ్నని  అబ్బదధం  చెపాపిడు  రాజ. 

అయిత  మాసాటెరు  ఆ  మాటని  నమమలేదు- 

రాజ   బాయాగుని  తెపిపించి   దానిలో   హోంవరుక 
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పుస్తకం  కస్ం  వెతికారు.  పుస్తకం  అందులోనే 
దొరిక్ంద! మాసాటెరు  పుస్తకం తెరచి చూడగానే 
అరథాం  అయిపోయింద-  రాజ   హోంవరక 
చేయనేలేదు!  పైెపెచుచి  చేశానని  అబ్బదధం 
ఆడాడు! 

అపపిటి  నుంచి   అందరూ  రాజని  నమమటం 
మానేశారు. 

ఇంక  రోజ  అమమక్  బాగోలేక  "రాజూ!నాకు 
ఆరోగయాం  బాగా  లేదు-  కాస్త   బ్బయట  చెత్త 
ఊడుచి"అంద.  బ్బుదధగా  "స్రేనమామ"  అనన 
రాజ,  చెత్త   ఊడవకుండానే   బ్బయటిక్ళ్ళో 
ఆడుకవడం  మొదలుపెటాటెడు.  చీకటి  పడాడక 
ఇంటిక్  తిరిగి  వచిచిన  రాజని  అడిగింద  అమమ- 
"బ్బయట  ఊడాచివా,లేదారా  రాజూ..  అస్లు 
ఊడిచినటేలి లేదు?" అని. 

"ఊడాచినమామ"  అని  జ్వాబిచాచిడు  రాజ 
ఠకీమని.  ఇటాలి  అత్నిక్   అబ్బదాధలు  ఆడటం 
అలవాటయిపోయింద.  ఇంటోలి 
త్ల్లిదండురిలతోటీ,  బ్బడిలో  మాసాటెరుతోటే 
కాక,  వాళ్ళో  స్నహిత్ులతోటి  కూడా  అబ్బదాధలు 
ఆడసాగాడు అత్ను. 

ఇంక  అత్నిని  ఎవరు  నముమత్రు?  ఎవవరూ 
అత్నిన ఆటలలోక్ చేరుచిక వటం లేదు. 

కొంత్  కాలానిక్  అరథామైంద  రాజకు-  త్ను 
చేస్ుతననద  త్పుపి.  అబ్బదాధలు  ఆడకూడదు. 
అటాలి త్న  త్పుపి త్ను  తెలుస్ుకునన   రాజ ఆ 
నాటినుండి   అనీన  నిజాలే  చెపపిసాగాడు. 

అయినాగానీ   అత్నిన  ఎవరూ నమమడం  లేదు. 

త్ను  ఎంత్  నిజ్ం  పల్క్నా  అందరూ 
"ఊరుకరా,  అబ్బదాధలు  చెపపికు"  అనే 
అంటునానరు.
దాంతో  అత్నిక్  చాలా   బాధ  వేసింద. 

ఏడుపొచిచింద.  చివరిక్  ఒకరోజన  రాజ 
ఏడుస్ూత   వాళ్లి  అమమ  దగగరిక్  వచిచి  "అమామ! 
ననున  ఎవవరూ  నమమటం  లేదు.  నేను 
'అబ్బదాధల  కరు'  అంటునానరు  అందరూ. 

నాకు  ఏడుపొస్ుతననద" అనానడు. 

రాజ వాళ్ళో అమమ  అత్నిన  ఓదారుచిత్ూ అత్నిక్ 
'నాయనా    పుల్  వచెచి  '  కథని  గురుతచేసింద. 

"చూసావా  రాజూ?  నాయనా  పుల్   కథలో 
లాగానే   నినున   ఎవరూ  నమమడం  లేదు.  కానీ 
నువవ   నిరాశ  పడకు-ఎవరేమనాన   స్రే   బాధ 
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పడకుండా  నిజాలే  చెబ్బుత్ూండు.  కొనిన 
రోజలకు  అందరూ  నినున  అరథాం 
చేస్ుకుంటారు-  ఏం  కాదు  "  అని   చెపిపింద 
అమమ. 

రాజ  అమమ  చెపిపినటులి  చేశాడు.  త్న 
స్నహిత్ులు  ఎవరు  ఏమనాన   కూడా  త్ను 
నిజాలే చెబ్బుత్ూపోయ్డు. కొనానళ్ళోక్ "రాజ 
నిజాయిత పరుడు " అని అందరికీ అరథామైంద.
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ఐ స్  వా ట ర !

కస్టెమర:  ఏమయ్యా , స్రవరూ?  'ఐస్కీరిం'  తెమమంటే  'ఐస్  వాటర' తెచాచివేంటి?

స్రవర: ఏమో సార, నేను తెచేచిటపుపిడు కీరిమ్గానే ఉండింద; కానీ, ఇపుపిడు వాటరయియాంద 
ఎందుకన్.

మ ం చి  మ దా రిస్ ు  కా ఫ !

కస్టెమర: తినేందుకు    ఏమునానయి  బాబ్బూ?

స్రవర: బెంగాల బ్బజీజ, మైస్ూరు మసాలావడ, ఆంధారి అటుటె,  క్నడా కాఫ,  టిబెటుటె  టీ- మీకు   ఏం 
తెమమంటారు  సార!?

కస్టెమర: అవేమీ  వదుద నాయనా, కాసినిన  మచిలీపటనం  మంచినీళ్ుళో తెచిచివవ చాలు.

నవవండి!
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స్ వ ర గం
ఈ కథ ఏమంత్ పిలలిల కథలాగా లేదు- కానీ ఎకకడో తిరుపతి నుండి నిఖిల సాయి పంపాడు కదా,  అననటులి  
పరిచురించేస్ుతనానం.. బాగుంటే చెపపిండి.

స్కరణ:ఆర  నిఖిల సాయి, 8 వత్రగతి, ఆసాకర ఇంటర నేషనలస్ూకల, యం.ఆర.పల్లి, తిరుపతి.

ధరామపురంలోక్లాలి   పెదద  ధనికుడు  ధరమయయా. 
చాలా  డబ్బుబులు,  పలుకుబ్బడి,  రాజ్కీయ 
చత్ురత్ ఉనెనై,  అత్నిక్.  అధికారులోలి  అత్నిక్ 
తెల్యని వారంటూ  లేరు.  

అటాలింటి  ధరమయయా  కూడా   ఓరోజన 
గుండెనొపిపితో  చనిపోయ్డు.  

యమ  దూత్లు  అత్నిన   నరకానిక్ 
తస్ుక్ళ్ుత్ునానరు.  

ధరమయయా  మటుకు  త్నను  వెంటనే  స్వరాగనిక్ 
తస్ుక్ళ్ళోమని  బ్బలవంత్ం  చేయటం  మొదలు 
పెటాటెడు వాళ్లిని.  

"మం  తస్ుకు  వెళ్తం,  కానీ  స్వరగదావరపు 
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కాపలాదారులని  దాటుకునే  శక్త  నీకు  లేదు" 

అనానరు యమభటులు.

"నాకు  అనిన  శకుతలూ  ఉనెనై"  అని 
మొండికేశాడు ధరమయయా.
"స్రే,  నీ  ఇషటెం,  వాళ్ుళో  కాదంటే  మటుకు 
నువవ   కుంభీపాకంలో  క్  పోయి  పడత్వ- 

అకకడిక్  దగగరోలి  ఉననద  అదే  నరకం  మరి-" 

అనానరు యమభటులు అత్నిన వదలేస్ూత.
"వాళ్ుళో  కాదంటే  అపుపిడు  చూదాదం!" 

ధీమాగా బ్బుకాయించి  ధరమయయా  స్వరగం కస్ం 
పోయ్డు. 

స్వరగపు  దావరం   దగగర   భటులు  ఆపేశారు 
అత్నిన.  
"నేను  ఎవరో  తెలుసా?  ననున   తెల్యని 

పెదదమనుషులే  లేరు.   పరిపంచ  ధనికులోలి 
మొదటివాడిని  నేను.  ననున  లోపల్క్ 
పంపించనంటారా?"  చిందులేశాడు 
ధరమయయా.  
"మీకు  తెల్సిన  వాళ్లి  ల్స్ుటె  మాకు  అందంద- 

నిజ్ంగానే  ఆ  పటిటెక  చాలా  పెదదద.  కానీ 
ఆల్స్ుటెలో  మాకు  'భగవంత్ుడు' 

కనబ్బడలేదు.  నీ  అంత్రాత్మనే  గురితంచలేని 
వాడివి- నీకు స్వరగంలో చోటు ఉండదు-" అని 
స్వరగదావరపాలకులు   ధరమయయాను  కుంభీపాక 
నరకంలోక్ నెటేటెశారు.

 పేరిమ,  ఆపాయాయత్,  ఇత్రులక్  మనం  చేసిన 
మలు- ఇలాంటివి మన అంత్రంగానిన మనకు 
దగగర  చేసాతయి.  మన  స్వరాగనిక్  అవే  దగగరి 
మటులి.
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 త్ యా గ శీ ల్
స్కరణ: నవీనకుమార, 9 వత్రగతి, పులేటిపల్లి, అనంత్పురంజిలాలి.

పూరవం  గంగానదీ తరంలో  అమరాపురం అనే 
ఊరు  ఒకటి   ఉండేద.  కాశీ  రాజ 
రాజ్శేఖరుడు  దేశస్ంచారం  చేస్ూత   ఒకనాడు 
ఆ  గారిమం  చేరుకునానడు.  గంగానదలో 
సాననం  చేసి  అకకడి  దేవత్లను  పూజించాడు. 

నదీ   తరంలో   ఎవరో   పండిత్ుడు  పురాణం 
చెబ్బుత్ూంటే  వింటూ  కూరుచినానడు. 

అంత్లో   నద  దగగరినుండి  కేకలు,  ఏడుపులు 

వినబ్బడాడయి-  అందరూ  అటువెైపు 
పరుగుతశారు.  "నదలో  సాననం  చేస్ుతనన   నా 
భరతను   మొస్ల్  పటుటెకొని  నీటిలోక్ 
లాకుకపోయింద.  ఎవరెనైా త్ందరగా  వచిచి 
రక్షించండి,  రక్షించండి!"  అంటూ  కేకలు 
వేస్ుతననద, ఒకావిడ.  

సాహస్వంత్ుడెైన  రాజ్శేఖర   నీటిలోక్దూక్, 

మొస్ల్ని   చంపి  ,  అత్నిన  కాపాడాడు. 
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అందరూ కల్సి  పరిచరయాలు చేసి, అత్నిన తిరిగి 
స్పిృహలోక్ తెచాచిరు.  ఆ మనిషి, అత్ని భారయా 
రాజ్శేఖరునిక్    నమస్క  రించి    "అయ్యా! 
నువవ  చాలా  సాహస్వంత్ుడివి,  పరోపకార 
గుణం  ఉననవాడివి-  కనుకనే   మమమల్న 
కాపాడావ. మం  సామానుయాలం- కృత్జ్ఞాత్లు 
తెలపడం  కంటే  నీకేమి   పరిత్ుయాపకారం 
చేయగలం?" అనానరు.  
అపుపిడు  రాజ్శేఖరుడు  వాళ్ళోతోమరాయాదగా 
"చింతించకండి,  దీనిన  నేను  నా  బాధయాత్గా 
భావిస్ుతనానను.  మీనుండి   నేను  ఏలాంటి 
పరిత్ుయాపకారానీన    కరటంలేదు" అనానడు.  

అంత్లో  మొస్ల్బారిన  పడిన  వయాక్త    ఏదో 
గురుతకు   వచిచినటులిగా  "అయ్యా!  జాఞాపకం 
వచిచింద-  నా   దగగర   ఒక  మంత్రముంద. 

దానిన  నూట  ఎనిమిద  సారులి  జ్పిస్త  చాలు- 

అపపిటి  వరకూ  చేసిన  పాపాలనీన 
త్లగిపోత్యి.  మహాదుభుత్మైన   చకరవరిత 
యోగం  పారిపితస్ుతంద.  అంతకాదు- 
కరుకుననపుపిడు   దేవలోకంనుంచి   విమానం 
వచిచి  తస్ుకువెళ్ుతంద వాళ్లిని.  అయిత  దానిన 

వేరే  ఎవవరికీ   ఉపదేశించ  కూడదు-  అటాలి 
ఉపదేశించినటలియిత   మొదటివారిక్  ఇక   ఆ 
మంత్రం   పనిచేయదు.  ఆ  మంత్రినిన   మీకు 
ఉపదేశిసాతను.  ఈపాటి మలయినా మీకు చేస్ 
అవకాశమియయాండి"  ఆంటూ   ఆ   మంత్రినిన 
రాజకు  ఉపదేశించాడు.  ఆ  త్రావత్   త్మ 
దారిన త్ము వెళ్ళోపోయ్రు వాళ్ళోదదరూ.  

రాజ్శేఖరుడు వాళ్ళో గురించే ఆలోచిస్ూత   త్న 
స్ంచారానిన   కొనసాగించాడు.  అత్ను  అలా 
వింధయాపరవత్ పారింత్నిక్ చేరుకొనే స్రిక్  చీకటి 
పడింద.  ఆ  స్మయంలో  అకకడ   ఒక 
పాడుబ్బడిన   దేవాలయం  కనబ్బడే  స్రిక్, 

రాజ్శేఖరుడు  అకకడే  విశరిమించాడు.  

ఆ దేవాలయం ముందునన మరిరి చెటుటె మీద ఒక 
రాకస్ుడు  నివసిస్ూత  ఉనానడు.  వాడిక్   కొంత్ 
కాలంగా  ఆహారం  దొరకక,  చాలా   నీరసించి 
పోయి  ఉనానడు.   ఇపుపిడు  కండలు  తిరిగిన 
యోధుడొకడు త్న పరిధిలోకే వచేచిస్రిక్ వాడి 
ఆనందానిక్  మరలేకపోయింద.  బాగా  చీకటి 
పడనిచిచి, వాడు గబ్బుకుకన రాజ ముందుకు 
దూక్  నిలబ్బడాడడు.   ఆ  శబాదనిక్  మలకువ 
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వచిచిన  రాజ్శేఖరుడు   తరుకునేలోగానే 
బ్బరహమరాకస్ుడు వచిచి  మీద పడాడడు.

ఇదదరూ చాలా స్పు హోరా హోరీగా పోటాలిడాక, 

రాకస్ుడు   ఓటమిని  అంగీకరిస్ూత 
రాజ్శేఖరుడి  కాళ్లిమీద  పడాడడు-  "అయ్యా, 
మీరేనా  మా   గురుదేవలు  చెపిపిన 
రాజ్శేఖరులవారు?" అంటూ.

రాజ్శేఖరుడు అవననన మీదట, వాడు 
స్ంతోషంతో  కొంత్స్పు  గంత్ులు  వేసి, 

అటుపైెన   త్న  కథ  చెపపిసాగాడు-  "అయ్యా! 
నేను  ఇంత్కుముందు   మాళ్వదేశపు 

రాజ్పురోహిత్ుడిగా  ఉండేవాడిని.  మా రాజ 
పండిత్ులను  అభిమానించేవాడు.  వచిచిన 
పండిత్ుల విదవత్ుతను  పరీక్షించేందుకు   ననున 
నియోగించేవాడు ఆయన.  రాను రాను  నేను 
చెపిపిన  పండిత్ులకే   రాజగారినుండి  భూరి 
బ్బహుమానాలు  దొరకటం  మొదలయింద. 

ఇటాలి జ్రుగుత్ుండేస్రిక్,  కొంత్కాలానిక్   ఈ 
పండిత్ులకంటే  'నేనే గొపపి వాడిని'  అని నాలో 
గరవం   పెరిగింద.   ఎంత్టి  పండిత్ుడినెైనా 
చులకనగా   చూస్వాణిణ.  ఒకరోజన   గొపపి 
గొపపి  శాసాతరాలు  చదువకొనన  మహా  పండిత్ుడు 
ఒకాయన  మా  ఆసాథానానిక్   వచాచిడు-  త్నను 
పరీక్షించి,  త్గిన 
బ్బహుమానమిపిపించమంటూ.  నేను, 
ఆయనిన  పరీక్షించకనే   గరవంతో  ఎగత్ళ్  చేసి 
అవమానించాను.  

ఆయన  కపగించి  "నా అంత్టి శక్త శాల్నే ఇలా 
అవమాన  పరచావ.  నాకంటే  ముందు 
ఎందరిని అవమానించావో! ఆ పాపం మొత్తం 
ఫల్ంచుగాక!  నువవ    బ్బరహమ 
రాకస్ుడివెైపోదువగాక!"  అని  శపించాడు. 
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మరుకణం  నేను  ఇలా 
బ్బరహర్మరాకస్ుడినెైపోయ్ను.  భయంతో 
వణుకుత్ూ   ఆయన  కాళ్లిపైె  పడి 
శాపవిమోచనం  ఇమమని  వేడుకునానను.  

అపుపిడు  ఆ  పండిత్ుడు  ననున  అనుగరిహించి 
"మహిమానివత్మైన  మంత్రినొనకదానిన 
సాధన చేస్త  ఎనలేని లాభం ఉంటుందని తెల్సి 
కూడా  సొంత్నిక్  ఉపయోగించుకని 
రాజ్శేఖరుడొకడు  నీదగగరిక్  వచిచి,  నీపైెన 
దయతో  దానిన  నీకు  దానం  చేస్త   త్పపి  నీకు 
విముక్త  లేదు"  అని  స్లవిచాచిడు.  త్మరు 
నాపైెన  దయ  చూపండి.  త్మరిక్  తెల్సిన 
మంత్రినిన  నాకు  ఉపదేశించండి"  అనానడు 

వాడు.

రాజ్శేఖరుడు   త్నకు  తెల్సిన   మంత్రినిన 
స్ునాయ్స్ంగా   ఆ  రాకస్ుడిక్ 
ఉపదేశించాడు.  

మరుకణం  ఆ   రాకస్ుడి  సాథానంలో  ఒక  దవయా 
పురుషుడు   పరిత్యాకమై,  "రాజా!  జ్యం!

జ్యం!  నీ  త్యాగబ్బుదధ   స్హజ్మైనదో,  కాదో 
తెలుస్ుకునేందుకు   మం  పెటిటెన  పరీక  ఇద- 

నువవ  ఇందులో  గెల్చావ.  నీవంటి   అదుభుత్ 
శీలం  గలవాడిక్  మానవాతత్  శకుతలతో 
పనిలేదని   నిరూపించావ.  జ్యోస్ుత"  అని 
మాయం అయిపోయ్డు!
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దొ ం ద ూ  దొ ం దే !

అమమ: ఏం  చేస్ుతనానవ భానూ?

భాను: చినానరి ష్నూకు లెట్ర  రాస్ుతనాన నమామ
అమమ: ఎలా? నీకు రాయడం   తెలీదు కదా?

భాను: అయిత ఏమిటి? ష్నుకూ చదవటం తెలీదు కదా!

కా క్  పి ల లి కా క్ క్  మ ు ద ు ద
త్ల్లి కాక్  పిలలికాక్తో అంటోంద: ఎకుకవగా  ఎండలో తిరగకమామ, నలలిబ్బడి పోత్వ!
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కా క్  - పి ల్ లి
రచన: మణికంఠన, 7 వత్రగతి, రిషివాయాలీస్ూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి.

 
 

ఒక  ఊరులో  పెదద   రావి 
చెటుటె  మీద, ఒక కాక్ ఉంద. 

ఆ  కాక్  దగగర   చాలా  పాలు 
ఉనానయి.

 

ఆ  చెటుటె  దగగరే   ఒక  పిల్లి 
కూడా   ఉంద.  ఒక  రోజ 
పిల్లిక్ చాలా  దాహం వేసింద. 

అద   కాక్  దగగరకు   వచిచి 
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"కాకీ!  కాకీ!  నాకు  కొంచెం  పాలు  ఇసాతవా?"  అని 
అడిగింద.

అపుపిడు  కాక్,  "పాలు 
లేవ,  గీలు  లేవ,  ఫ!!" 

అంద.  పిల్లిక్   చాలా   బాధ 
వేసింద.

 
కొనిన   రోజల  త్రువాత్, 

కాక్క్   చాలా   దాహం 
వేసింద.  అపుపిడు  కాక్ 
దగగర పాలు లేవ. 
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అద పిల్లి దగగరకు  వెళ్ళో "పిలీలి! 
నీళ్ుళో   ఇసాతవా?"  అని 
అడిగింద.

పిల్లి  కాక్క్   స్ంతోషంగా 
నీళ్ుళో  ఇచిచింద. 

అపుపిడు,  అంత్కు 
ముందు త్ను  పిల్లిక్ పాలు 
ఇవవలేదనన  స్ంగతి 
గురుతకు   వచిచి,  కాక్ 
సిగుగతో  త్లవంచుకుంద.
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సీ సా  భ ూ త్ ం
రచన: డి.జ్యాతి, 7 వత్రగతి, శీరి విదాయానికేత్న, ముకుందాపురం, అనంత్పురంజిలాలి.

రజ్ని, గోపి  తోటలో  బ్బంత్ట  ఆడుత్ునానరు. 

అంత్లో  ఆ  బ్బంతి  పోయి   ముళ్ళోకంపలో 
పడింద.  

రజ్ని, గోపి  ఇదదరూ  ఆ  బ్బంతి  కస్ం  వెళ్ళోరు. 

బ్బంతి  కనిపించింద-  అయిత   బ్బంతి  పకకనే 
అందమైన  సీసా  ఉంద. 

"అరే,  సీసా   భలే  అందంగా  ఉంద"  బ్బంతితో 
పాటు  సీసా  కూడా  తస్ుకునానరు పిలలిల్దదరూ. 

"సీసాలో  ఏముందో  చూదాదమా?!" అడిగాడు 

గోపి ఉత్సుహంగా. 

"స్రే   మూత్   తయ"  అంద  రజ్ని,  త్నూ 
ముందుక్ వంగి. 

మూత్   తశాడు  గోపి-  అంత-  భగ  భగ  మని 
నలలిని  పొగలు....  భయంకరమైన   నవవ.... 
భయంకరమైన   ఆకారంతో  ఓ  పె..దద  భూత్ం 
బ్బయటిక్  వచిచింద  సీసాలో  నుంచి. "ఆకల్... 

ఆకల్...మీ ఇదదరినీ  తింటాను" అననదద. 

రజ్ని,  గోపిలకు  భయంవేసింద.  అయినా 
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రజ్ని   "భయం  వదుద  గోపీ!  నినన   టీచర 
చెపిపిందకదా-  ఆపదలు   వచిచినపుపిడు 
భయపడ  వదదని?  భూత్నిన   మాటలోలిక్ 
దంచుదాం.  త్పిపించుకునేందుకు  ఏదో  ఒక 
ఉపాయం త్టటెకపోదు" అననద.

"ఓ   భూత్మా!  నీకు   ఆకల్  అయిత   మా 
ఇదదరినీ  తనేస్య. కానీ, నీకు తెలుసో తెలీదో- 

మం  ఇదదరం  చాలా  తెల్వెైన  వాళ్లిం.  అటాలిం  టి 
మమమల్న  ఒక   తెల్విలేని   భూత్ం   తినటం 
ఉననదే-  అద  మటుకు  చాలా   బాధగా  ఉంద" 

అంద రజ్ని.  

"ఏమిటీ!  నేను-  తెల్వి  లేని  దానాన?!"  అంద 
భూత్ం, కరలు చాపి.

"ఏమో,  మాక్ైత  అటాలిగే  అనిపిస్ుతననద. 

చేత్నెైత  మం  అడిగే   పొడుపు   కథలు  విపుపి. 
నువవ  తెల్విగల  దానివి  అని  మం  ఒపుపికొని, 

స్ంతోషంగా  నీకు  ఆహారం  అవత్ం.  నువవ 
స్రెైన  జ్వాబ్బులు  చెపపిలేకపోత   మమమల్న 
ఇదదరీన తినకుండా  విడిచిపెటాటెల్ మరి" అననద 
రజ్ని. 

భూత్నిక్  త్న  తెల్వితటలపైెన  చాలా 

నమమకం.  "స్రే  చెపపిండి-  చూదాదం"  అంద 
అద. 

రజ్ని  ఇలా   అడిగింద:  'రాజా  వారి   తోటలో 
రోజా  పువవలు-  చూస్వారే   కానీ   కస్వారు 
లేరు' 

భూత్ం  ఎంత్  ఆలోచించినా  స్మాధానం 
దొరకలేదు. "ఈమాత్రం  తెలీదా?  ఆకాశంలో 
నకత్రిలు" అంద రజ్ని.

ఈసారి గోపి అడిగాడు ఓ  పొడుపుకథ: "గోడ 
మీద  బొమమ  -గొలుస్ులు  బొమమ  -వచేచిపోయ 
వారిక్ -వడిడంచుబొమామ"
"ఓస్!ఇద  తెలుస్ు  నాకు-  తలు!"  అంద 
భూత్ం.
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"మరి  నేను  అడిగిన  దానిక్  చెపుపి"  అంటూ 
రజ్ని ఇంక పొడుపు కథని విడిచింద: 'పచచిటి 
పొలంలో ఒంటికాల్ రెైత్ు- ఉలకడు-పలకడు' 

అని.

భూత్ం  బికక  మొహం  వేసింద.  "అయోయా, 
దషిటెబొమమ  ,  త్లీలి!"  అంద  రజ్ని  చేతోత 
నుదుటిని కొటుటెకుంటూ.  

"అవనవను-  ఇంకటి  అడుగు  చెబ్బుత్ను- 

ఈసారి  స్రిగాగ  చెబ్బుత్ను"  అంద  భూత్ం 
ఉత్సుహంగా.

గోపి  అడిగాడు  ఈసారి-  "క్రీటం  పెటుటె 
కుంటాడు,  కతితతో  పోరాడత్డు-  కానీ 
రాజకాదు-  ఎవరద?"  అని.  భూత్నిక్  ఇదీ 
రాలేదు.
"నేను  చెబ్బుత్నులే-  కడి  పుంజ"  అననద 
రజ్ని.

"మీరు  చాలా  మంచి  పిలలిలు.  నాకు  ఇంకొకక 
పొడుపుకథ  వినిపించండి.  ఆ  త్రావత్నే 
మిమమల్న  తింటాను"  అంద  భూత్ం 
నవవత్ూ.  పిలలిల్దదరూ  అదరి  పడడటులి 

చూశారు.

"మమమల్న వదలేసాతననానవగా?" అంద రజ్ని.

"ఊరికే అనానను" ఇక్ల్ంచింద భూత్ం.

"స్రే  అయిత  ఇద  చెపుపి:  చేతోత   చలులిత్రు, 

న్టితో  ఏరత్రు-  ఏమిటవి?"  అడిగాడు 
గోపి. భూత్ం బ్బురరి గోకుకననద.

ఆలోగా  రజ్ని  "అకరాలు"  అని  ఒక  కాగిత్ం 
మీద  రాసి,  ఆ  కాగిత్నిన  గబ్బుకుకన  సీసాలో 
వేస్సింద  "స్మాధానం  నేను  చెపపిను- 

కాగిత్ంలో రాస్సా- కానీ అద నీకు అందదు!" 
అని ఊరిస్ూత.
"ఎందుకు  అందదు?  నేను  చదవేసి  వసాతను 
కణంలో" అని భూత్ం  నలలిటి పొగలాగా మారి 
సీసాలోక్ దూరింద-

అంత్కంటే  చలాకీగా  ఉనన  రజ్ని  అరకణంలో 
సీసాకు మూత్ పెటేటెసింద!

పిలలిల్దదరూ  చలాకీగా   నవవత్ూ  ఇంటిక్ 
పోత్ుంటే    సీసాలో  భూత్ం  మటుకు   గందర 
గోళ్ంగా అటూఇటూ తిరిగింద.
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అ ం ద మ నై  రా జ్ యా ం   
రచన: డి.స్ుబ్బుబులు, 6 వత్రగతి, అరవిందామోడలస్ూకల, మంగళ్గిరి, గుంటూరుజిలాలి.

అద  ఒక   అందమైన   సామారిజ్యాం.  ఆ  దేశపు 
రాజ్యిన  'శీరి  శీరి  శీరి   వెంకటా  చలపతి'  గారు 
దేవడిక్  మరో  రూపం.  పరిజ్లంటే  ఆయనకు 
పారిణం.   పరిజ్ల  మలుకస్ం  త్న   పారిణాలు 
కూడా   లెకకచేయని   మంచి  మనిషి  ఆయన. 

పరిజ్లకు  కూడా   ఆయనంటే   ఎంతో  ఇషటెం, 

పేరిమ, గౌరవం. 

ఎంతో   అందమైన   ఆ  దేశంలో  ఆ   రాజావారి 

కట   చాలా గొపపిగా ఉండేద.  రంగు  రంగులు 
పూల  చెటులి,  వాటిపైెన  అందంగా  ఎగిరే  పలు 
రకాల   సీత్కక   చిలుకలు-  వాటి   మధయాన 
నెలకొని ఉండేద ఆ కట.  

ఎందరో   కవలు   ఆ  దేశానిన  గురించి, 

ముఖయాంగా  ఆ  కట  గురించి  వరిణంచారు.  ఆ 
దేశం  అంత్టా  పచచిదనం  నిండి ఉండేద మరి. 

అయిత   రాజా   వెంకట  చలపతి   గారిక్ 
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స్ంత్నం   లేదు.   ఎవరెైనా  ఈ  మాటను 
అడిగిత    "నాకు  పిలలిలు  లేరా?  ఎవరు 
చెపాపిరు?  నా  పరిజ్లే   నా  పిలలిలు" 

అనేవారాయన.   మనస్ుసులో   ఎంతో   బాధ 
ఉనాన,  పైెక్ మటుకు   నవవత్ూ, ఆనందంగా 
ఉండేవారు.  ఆయన   ఎపుపిడూ  ఒక   మాట 
చెపేపివారు- "నీ కస్ం  కాదు-  నలుగురి కస్ం 
జీవించు" అని.

పరిత  కథలోనూ రాకస్ులు  ఉననటులి, ఈ  కథలో 
కూడా   ఇదదరు  ఉనానరు-  ఒకడు   ఫాయాసీ, 

ఇంకడు   జాయాసీ.   ఫాయాసీ  ఒక  దొంగ  స్నాయాసి. 

జాయాసీ   ఒక  పరిజానాయకుడు.  వీళ్ులి  ఇదదరూ 
అననదముమలు-  కానీ  ఈ  విషయం  ఎవరికీ 
తెలీదు. 

ఫాయాసీ  గొపపి  రుషిలాగా   నటిస్ూత   పరిజ్లని 
మోస్ం   చేస్వాడు.  జాయాసీ  పరిజ్లకు  దేవషం 
నూరిపోస్ూతండేవాడు.    చకకని  ఆ  దేశానిన 
నాశనం  చేయ్లని   ఆశించేవాళ్ుళో 
వాళ్ళోదదరూ.  

ఫాయాసీ   పరిజ్లలోక్   వెళ్ళో  "మన  రాజ   వెంకటా-

చలపతి  గారు  పరిత  నిమిషం  ఎంతో   బాధ 

పడుత్ునానరే,  మీరు   దానినగురించి  ఏమీ 
చేయటేలిదు  "  అనటంమొదలు  పెటాటెడు. 

"అయిత  ఏం  చేయ్ల్  చెపపిండి  సావమీ? 

ఆయనక్  స్ంత్నం  కలగాలంటే   ఏం 
చేయ్ల్?" అనానరు పరిజ్లు. 
"నాకు  నినన   దేవీ  మాత్   నుండి  ఒక  స్ూచన 
వచిచింద. అదేమిటంటే వెంకటాచలపతి గారు 
రాజ్యాం   వదల్వెళ్ళోల్.  జాయాసీ  రాజాయానిన 
పాల్ంచాల్.  అపుపిడే  అందరికీ  మలు 
జ్రుగుత్ుంద" అనానడు  ఫాయాసీ. 

పాపం  పరిజ్లు ఆ మాటలు నిజ్మని నమామరు. 

రాజగారిని   రాజ్యాం   వదల్  వేయమని 
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బ్బలవంత్ం చేశారు.  

వెంకటాచలపతిగారిక్  అంత్ులేని  కపం 
వచిచింద.  "పరిజ్లారా  మీరంత్ 
మోస్పోయ్రు.  అధికారం కస్ం  మిమమల్న 
పిచిచి   వాళ్ళోని   చేస్ుతనానడు  జాయాసీ" 

అనానడాయన.   “కాదు  పరిభూ!  ఈ  స్ంగతి 
మాకు   ఫాయాసీ  స్నాయాసి  వివరించారు.  దీనికీ 
జాయాసీకీ  ఏ  స్ంబ్బంధమూ  లేదు"  అనానరు 
పరిజ్లు.

"ఇపుపిడే వెళ్ళో ఆ దురామరుగల అంత్ు  చూసాతను' 

అని   ఆవేశంగా  ఫాయాసీ  ఆశరిమానిక్  వెళ్ళోరు 
వెంకటా  చలపతిగారు.  అకకడ  జ్రిగిన 
పోటాలిటలో  ఫాయాసీ-జాయాసీ  లతోపాటు  ఆయనా 
మరణించారు.  

ఒంటరివారెైన  ఆ  దేశ   పరిజ్లకు  రాజావారి 
గురుతగా  మిగిల్ంద  ఇక  ఆ  కట  మాత్రమ. 

దానిన  చూసినవాళ్ళోంత్   ఈరోజకీ  రాజావారి 
కథని  గురుతచేస్ుకుంటూ ఉంటారు.
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పి రి క్  ద య యా ం
దయయాం అంటే ఎటాలి ఉండాల్? ఇదగో, స్రిగాగ ఇటాలిగే ఉండాల్.. త్లుచుకున్నళ్ళోకలాలి  నవవరావాల్. చదవిన  
వాళ్ళోకలాలి మజా రావాల్. మాకు ఈ కథ చాలా చాలా  నచిచింద. మీకూ నచుచిత్ుంద చదవండి, బాగుంద!

రచన: డా.ఎం.హరిక్షన, జ్నవిజాఞాన వేదక, కరూనలు.

ఒకూరోలి  ఇదదరు అననదముమలు  వండేటోళ్ుళో. 
ఇదదరూ  చిననపపిటి  నుంచీ   కలసిమలసి 
వండేటోళ్ుళో,  ఇదదరికీ   పెళ్ళోళ్ళోయినాయి. 

పిలలిలూ   పుటానరు.   చిన్నడి  పెండాలిం 
బిడడలేమో   చానా  మంచోళ్ుళో,  ఎపుపిడూ 
పనెనతిత   పరిశినంచేటోళ్ుళో   కాదు.  కనెనతిత 
చూస్టోళ్ుళో   గాదు.  ఏద   చెబిత   అద-  ఇటాలి 

చెపపిడం  ఆలస్యాం  అటాలి  పరుగెతిత  చేస్టోళ్ుళో. 
కానీ  పెదోదని  పెండాలిం  మాత్రం  పెదద గయ్యాల్ద. 

ఎపుపిడూ   మొగునితోనూ,  మరిదతోనూ, 

తోడికడల్తోనూ ఏదో  ఒక దానిక్  వకూక్నే 
కొటాలిట  పెటుటెకొనేద.  న్టికొచిచినటటెలాలి 
తిటేటెద.  
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దాంతో  చిన్నడు  లాభం  లేదనుకని  పెండాలిం 
బిడడలతో   కలసి  వేరు  కాపురం 
పెటాటెలనుకునానడు.  కానీ   అటాలి 
పోయేటపుపిడు   ఇంటోలించి  ఒకక   సామాను 
గూడా   తస్ుకని   పోకుండా  పెదోదని   పెండాలిం 
అడడం పడింద. దాని  న్టిక్ భయపడి పెదోదడు 
గూడా   క్మమనకుండా   కుక్కన  పేను 
లెకకవండి  పోయినాడు.  దాంతో   చిన్నడు 
కటుటెబ్బటటెలతో   చేతిలో   పైెసా   గూడా  లేకుండా 
బెటైపనానడు.

బ్బత్కాలంటే  ఏదో   ఒక  పని  చేసి  పైెస్లు 
స్ంపాదంచాలగదా.   దాంతో   పెండాలిం 
బిడడలను   తస్ుకొని  పరికకనే   ఉనన  పెదద 
అడవిలోనిక్  బ్బయలుదేరినాడు.   అడవిలో 
పోత్వంటే  ఒకచోట  ఒక  పెదద  మరిరిచెటుటె 
కనబ్బడింద.   దాని  క్ంద   వాళ్లిని  కూరోచిబెటిటె 
పెండాలిం తో  "ఏమ...నేనుపోయి చుటుటె పకకల 
ఏవెైనా  మంచి  చెటేలిమనాన   ఉనానయేమో 
చూసొసాత.  అంత్లో  నువవ   అననం  వండు  " 
అనానడు.   ఆమ  స్రేనని  వెంటనే  మూడు 
రాళ్ుళోతస్ుకనొచిచి    పయిన   మూకుడు  పెటిటె 

క్ంద   మంట  వెల్గించింద.   చిన్నడు 
చుటుటెపకకల  అంత్  వెతిక్  ఒకచెటుటె కనబ్బడిత 
దానిన   నరిక్  ముకకలు  చేసి  మరలా  మరిరిచెటుటె 
దగగరిక్  వచిచినాడు.

ఆ  మరిరి చెటుటె   పైెన  ఒక  దయయాం  ఉంద  .  అద 
ఉత్త పిరిక్ద.  ఎవరెైనా గటిటెగా  ఒకకరుపు  అరిస్త 
చాలు గజ్గజ్లాడిపోత్ద.  అద వీళ్ళోని  చూసి 
భయపడి   చిటారుకొమమకు   చేరి  దాకొకని 
చూడ సాగింద. చిన్నడు చెటుటెక్ంద కూరొచిని 
కొడుకుతో     "  రేయ...  పోయి   అకకడ 
కట్టెలనీన   తస్ుకనొచిచి   చిననచినన   త్ుంటలు 
చేయి"  అనానడు.   వెంటనే  వాడు  "అటాలిగే 
నానాన"  అని  ఉరుకొకంటూ  పోయి  కట్టెలనీన 
తస్ుకనొచిచి   చిననచినన   ముకకలుగా  నరక 
సాగినాడు.  

చిన్నడు  కూత్ురికేసి   తిరిగి "పాపా... ఆ కట్టెల 
పైెనునన  నార తసి  పకకన పెటుటె. మంచి మంచి 
త్ళ్ుళో   పేనుత్ను"  అనానడు.  దానికా  పాప 
"ఎందుకు  నానాన   త్ళ్ుళో?"  అనడిగింద. 

దానిక్  వాడు  "చెటుటె  మీద  ఒకడునానడులే... 

వానిన  కటిటె   తస్ుకుపోడానిక్....  ఐనా 
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నీక్ందుకే  అవనీన... న్రూమస్ుకని  చెపిపిన  పని 
చెయయాక?"  అనానడు.  వెంటనే   ఆ  పాప 
వరుకుకంటా  పోయి  గబ్బగబా   నార   తసి 
అందంచసాగింద.   అద  చూసి   దయయాం 
అదరిపడింద.

"ఓరి  నాయన్య...వీడు   త్ళ్ుళో   పేనుత్ 
వంద  నా  కస్మనా...అదీగాక  వీడు ఏం చెబ్త 
అద  పెండాలిం  బిడడలు  న్రెత్తకుండా   చేసాత 
వనానరంటే   వీడు  మామూలోడు  గాదు. 

ఎటాలిగో   ఒకటాలి   వీనిన   మంచి  చేస్ుకవాల. 

లేకుంటే  కషటెం"  అనుకని   ఆ  తెల్విలేని 
దయయాం   గజ్గజ్గజ్   వణుకుకంటూ   క్ందక్ 
దగింద.

దయ్యానిన   చూసి   అందరూ 
అదరిపోయినారు.  కానీ   అద  గజ్గజా 
వణిక్పోత్  వంద  గదా,  అద  చూసి  చిన్నడు 
ధైరాయానిన   కూడగటుటెకునానడు.  దయయాం 
వణిక్పోత్   చేత్ులు  కటుటెకని  "అయ్యా  నేను 
నీకేం   అపకారం  చేసినాను,  నా   చెటుటె   క్ంద 
కూచునానరు.  వంట  చేస్ుకునానరు.  అననం 
తినానరు.  కట్టెలు  కొటుటెకునానరు.  నేనేమనైా 

అంటినా, ఐనా  ననున  కట్టెయయాడానిక్  త్ళ్ుళో 
పేనుత్  వనానరు.  ఇద  నాయాయమనా" 

అనింద.

దాంతో   చిన్ననిక్   విషయమంత్   అరథామైంద. 

త్నేదో   త్మాష్గా  అంటే   ఇద 
నిజ్మనుకనింద అను కని  "ఏయ... దొరకక 
దొరకక  దొరిక్నావ. నినున  వదలే  పరిస్కేత  లేదు. 

కటిటె   వరోలి   పెదోదళ్ళో   దగగరిక్   తస్ు  కని   పోత 
అందరూ   మచుచికని  త్లా   ఇంత్   వేస్ుకని 
పెదద  బ్బహుమత   ఇసాతరు"  అంటూ   మరింత్ 
బెద రించినాడు.

దానికా దయయాం  మరింత్గా  వణిక్పోత్ 
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"వదొదదుద...అంత్  పనిచెయ్యాదుద.  ఐనా 
వాళ్ళోంతిసాతరు.  మహా  అయిత   పదవేలో 
ఇరవెవైేలో  ఇసాతరు... అంత గదా... అదే ననున 
గనుక ఏమీ  చెయయాకపోత ఈ మరిరి చెటుటె క్ంద 
ఏడు  మూటల  బ్బంగారముంద.  అందులో 
స్గమిసాత,  కానీ   మరలా  ఎపుపిడూ  ఇటువెైపు 
రాగూడదు.  స్రేనా"  అనింద.  దానిక్   వాడు 
స్రే  అనానడు.  దాంతో   దయయాం   పోయి 
మూడుననర మూటల బ్బంగారం తస్ుకనొచిచి 
వాని ముందు  కుపపి పోసింద.

వాడు స్ంబ్బరంగా  ఆ బ్బంగారమంత్ తస్ుకని 
వరు  చేరుకునానడు.  దాంతో   పెదద  ఇండులి 

కటుటెకని,  నలభై  ఎకరాల   నీళ్ుళో   పారే   పొలం 
కొనుకకని,   పదమంద   పనివాళ్ళోను 
పెటుటెకని  హాయిగా  వయావసాయం చేస్ుకుంటా 
కాలం గడపసాగినాడు.

వాని  వెైభోగం  చూసి  వదనకు  కనున  కుటిటెంద. 

ఇదేందబాబు  వీడు   వత్తచేత్ులతో 
వపుకుంటా   పోయి  నెల  తిరిగేస్రికలాలి   పెదద 
జ్మీందారులెకక   త్య్రయినాడు. 

ఇందులో   ఏదో  కథుంటాద.  కనుకకవాల 
అనుకని   మొగునిన   పంపిచిచింద.  పెదోదడొచిచి 
అడిగే  స్రిక్  త్ముమడు   జ్రిగిందంత్ 
పూస్గుచిచినటుటె  వివరించినాడు.

త్రువాత్  రోజ   పెదోదడు  పెండాలిం   బిడడలను 
తస్ుకని   అడవిక్  బెలైుదేరినాడు.  మరిరిచెటుటె 
పైెనునన   దయయాం   వీనిన   చూసింద. 

"అరే...మరలా   ఎవడో   ఈ  చెటుటె   క్ందకే 
వస్ుతనానడే...  ఎందుక్ైనా   మంచిద 
దాచిపెటుటెకవాల" అనుకని  చిటారు కొమమకు 
చేరుకనింద.  వీడు  స్కకగా  ఆ  మరిరిచెటుటె 
క్ందకే   చేరుకునానడు,  నెమమదగా   త్లెతిత 
జాగరిత్తగా  పైెక్   చూసినాడు.  చిటారు  కొమమన 
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దయయాం   కనబ్బడింద.  "ఆహా...  త్ముమడు 
చెపిపింద  నిజ్మ...  ఈ  రోజ   నా  పంట 
పండినటేటె" అనుకునాడు.

పెదోదడు   పెండాలింకేసి  తిరిగి  "నేను   పోయి 
య్డనాన  మంచి   చెటుటెందేమో  చూసొసాత... 
అంత్లోపు  నువవ  అననం   చేసిపెటుటె" 
అనానడు.  దానికామ   "ఏందీ...  ఈ  అడవిలో 
అననం   చేసి  పెటాటెలాన..  భలే  చెపిపినావలే  .. 
నువేవ  య్డయినా  పండోలి  కాయలో  వంటే 
చూసి   తెంపుకనిరా...  ఈ  పూటకు  అవే 
తిందాం"  అనింద.  వాడు  పెండాలినిన   ఏమీ 
అనలేక  పోయి   ఒక  మంచి  చెటుటె  చూసి  దానిన 
చినన  చినన  ముకకలు  చేసి  మరలా  మరిరిచెటుటె 
క్ందక్  వచిచినాడు.  వచిచి  కొడుకుతో 
"రేయ...నీవ పోయి  ఆ కట్టెలనీన  తస్ుకనొచిచి 
ఇకకడ  కుపేపియి"  అనానడు.  దానిక్   వాడు 
"ఏందీ...  నేను   పోయి   కట్టెలు  తస్ుకని 
రావాలాన...  ఇంకేం   పని  లేదా  నాకు. 

పో...పోయి   నువేవ  తెచుచికపో...  నేను 
ఆడుకవాల్"  అంటూ   రయియామని 
అకకనినంచి  వెళ్లిపోయినాడు.  చేస్దేమీ  లేక 

పెదోదడే  కట్టెలనీన  చెటుటె   క్ందక్ 
మోస్ుకనొచిచినాడు.

ఆడుకుంటునన  కూత్ురితో 
"పాపా...పో..పోయి  వాటిక్  నార  తయి. 

త్ళ్ుళో   పేనుత్"  అనానడు.  దానికా  పాప 
"అబ్బబుబ్బబుబ్బబు...  ఎపుపిడు  చూడు  ఆ  పని 
చెయియా   ఈ  పని   చెయియా  అని   ఒగటే   విసిగిసాత 
వంటావ.  ఏం  నీకు  చేత్గాదా...  పో..పోయి 
నువేవ  చేస్ుక,  నేను  వయ్యాలాట 
ఆడుకవాల" అంటూ  వెళ్ళోపోయింద.

దాంతో   వాడే   ఆ  కట్టెల  నారంత్   తసి   మంచి 
త్డు  ఒకటి  పేని  పైెక్  చూసాత "ఏయ  దయయాం.. 

మరాయాదగా   క్ందకొచిచి  నాకు  మూడుననర 
మూటల  బ్బంగారమిసాతవా...  లేక   నినున  ఈ 
త్డుతో  కటిటె   వరోలిక్   తస్ుకొని   పోయి 
అందరి  ముందు   క్ందా   మీదా   యేసి 
త్నానలాన" అని గటిటెగా అరచినాడు.

ఆ  మాటల్ంటానే  పైెనునన   దయ్యానిక్  తికక 
లేసింద.  స్రురిన   క్ందకొచిచి  "ఏంరా... 

వచిచినపపిటి  నుంచీ   చూసాతవనాన...పెండాలిం 
బిడడలేన  స్రిగా  పెటుటెకలేన్నివి....నువవ ననున 
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త్ంత్వా...ఏదీ త్నున  చూదాదం" అంటూ  ఒక 
లావ కట్టె  తస్ుకని  దొరిక్న్ళ్ళోని  దొరిక్నటుటె 
క్ందా  మీదా  యేసి బాగా  త్నిన  పంపిచిచింద.

"ఓరి  నాయన్!  దురాశక్  పోత  ఎంత్ 
పనెైపోయింద,  ఉనన  పళ్ుళో 

రాల్పొయియానాయి.  ఇంక్పుపిడూ 
దయ్యాలతో  పెటుటెకంరో!"  అని 
అననవోళ్ళోంత్   ఊళ్ళోకొచిచి  పడినారు.  వాళ్ళో 
కత్  విని  ఊళ్ళో  జ్నాలంత్  ఒకటే  ఇక  ఇకలు-

పకపకలు!
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బొ ం గ ర ం లా  తి రి గే  గ ు డు డ
రచన:యస్.శంకరశివరావ,  ఉపాధాయాయుడు/ఇందరజాల్కుడు,  యంపియుపియస్,  బ్బదదలాపురం, 

కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురం జిలాలి.

త్గరకుంట   జిలాలి   పరిషత్  ఉననత్  పాఠశాల 
వారిష్కత్సువ  స్ందరభుంగా   ఇందరజాల  పదరశన 
జ్రుగుతోంద.  పరిముఖ   మజిషియన 
"ఉత్తమ్"  వేదక  పైెక్   వస్ూతనే   గాల్లో 
చేత్ులూపి   జేబ్బురుమాలును   స్ృషిటెంచాడు. 

మరో  కణంలో  దానేన   "జాతయ  జెండా"గా 
మారిచి అందరి చేత్  చపపిటులి కొటిటెంచాడు.  

"మధ"  త్మిమదవ   త్రగతి  చదువతోంద. 

మజిషియన  చేస్ుతనన  పరితి  అంశానీన     ఆస్క్తతో 
గమనిసోతంద. 

అంత్లో  ఉత్తమ్   వేదక  పైె  నుండి  అనానడు- 

"అమామయిలోలి ఒకరు రండి, ఇకకడిక్!" అని. 

కణం  ఆలస్యాం  చెయయాకుండా  వెళ్ళోంద   మధ. 

వెళ్ళోంద.  "నీ  పేరు  ఏంటి?-  మధనా,  స్రే- 
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ఎన్న  త్రగతి?  ఒక్-  త్మిమదవ   త్రగతి" 

మకైులోనే  పరిచయం  చేస్ుకునానడు 
మజిషియన.  అటుపైెన  ఆయన 
పరిధాన్పాధాయాయుడిన  ఉదేదశించి   "సార! 

డజ్ను  గుడులి  తెపిపించండి  సార!  వాటితో 
మాయాజిక్   చేదాదం" అనానడు. 

పరిధాన్పాధాయాయులవారు  వెంటనే   తెపిపించి 
ఇచాచిరు.

"సారు గుడులి తెపిపించారు- వీటిని  చకకగా 
పేరిచి  ఇవవ    నాయనా"  అనానడు  ఉత్తమ్ 
వాటిని  త్న  అనుచరుడిక్  అందస్ూత.  అత్ను 

వాటిని   ఒక  పళ్ళోంలో   చకకగా   అమరిచి  తెచిచి 
ఇచాచిడు.  "మధా!  ఇటు  రామామ!" 
అనానడు. మజిషియన. మధ  అత్ని  ముందు 
నిలబ్బడింద. 

"ఈ  గుడలిలోంచి   నువవ   ఒకటి,  నేను   ఒకటి 
తస్ుకుందాం-  స్రేనామామ?"  అనానడు 
ఉత్తమ్.  మధ  ముందుక్ళ్ళోంద-  ఇదదరూ 
చెరొక గుడుడనూ చేత్ులోక్   తస్ుకునానరు. 

"నేను  చేసినటులి నువవ  చెయ్యాల్- జాగరిత్తగా 
చూడు పాపా" అనానడు ఉత్తమ్. "స్రే" అంద 
మధ. 

"అబ్బరకదబారి"  అంటూ   మజిషియన   త్న 
మంత్రదండానిన  త్న  చేతిలోని   గుడుడకు 
త్క్ంచాడు. 

"నాకూ  ఇవవండి మంత్రదండానిన-" అని మధ 
ఆ  మంత్ర  దండానిన  తస్ుకొని  "అబ్బరక 
దబారి"అంటూ  త్న గుడుడ చుటూటె తిపిపింద.

"నువవ చాలా తెల్వెైన పాపవి మధా! ముందు 
నీ  గుడుడని  కూడా  మంత్రంతో  నింపేశావ. 

ఇదగో  ఇపుపిడు  చూడు-  ఈ  గుడుడను  ఎలా 
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తిపుపిత్న్  "  అంటూ  మజీషియన   త్న 
చేతిలో  ఉనన  గుడుడను   బ్బలలి  పైెన    నిలబెటిటె, 
వేళ్ళోతో  బొంగరంలా  తిపాపిడు-  అద  నిజ్ం 
బొంగరంలాగే  గిరగిర  తిరుగుత్ూంద. 

"మధా!  ఇపుపిడు  నీ  గుడుడను   తిపుపి!" 
అనానడు ఉత్తమ్. 
మధ త్న చేతిలోని గుడుడను టేబ్బుల మీద పెటిటె 
తిపాపిలని చూసింద-  కానీ గుడుడ  నిలోచిలేదు, 
తిరగలేదు!  ఎంత్  పరియతినంచినా  దబ్బుబున 
క్రింద పడిపోత్ుననద!

మజిషియన   చేతిలోని   గుడుడ   మాత్రం 
ఎనినసారులి తిపిపినా  తిరుగుతోంద చకకగా!

"చాలేలిమామ!  నీ  మంత్రం  ఏదో  పనిచేసినటులి 
లేదు-  ఇపుపిడు  ఈ    రెండింటినీ  పకకన  పెటిటె, 
ఇంక   పని  చేదాదం"  అనానడు  మజీషియన. 

స్హాయకుడు   వచిచి  వీళ్ళో  చేత్ులోలిని   రెండు 
గుడలినూ  తస్ుక్ళ్ళోడు. 

"మనం  ఇదదరం  మళ్ళో   చెరొక  గుడుడ 
తస్ుకుందాం"  అంటూ  మజీషియన    త్న 
ముందునన పేలిటులోంచి ఒక గుడుడను చేతిలోక్ 

తస్ుకునానడు.  మధ  గుడలినినటినీ   బాగా 
పరిశీల్ంచి  త్నకు  నచిచిన  గుడుడనొకదానిన 
తస్ుకుననద. 

"అబ్బరకదబారి" అంటూ  మంత్రదండానిన  గుడుడ 
చుటూటె   తిపాపిక-  "ఇపుపిడు   నాలాగే 
చెయయామామ,  చూదాదం"  అని   మజిషియన   ఆ 
గుడుడని  త్న  చెవి  వెనుక  భాగాన  పెటిటె  గటిటెగా 
ఒత్తడు.  ఆ  త్రావత్   అత్ను  చేతిని  తసినా 
గుడుడ  మటుకు  చెవి  వెనకే  అత్ుకొకని 
ఉండిపోయింద! చెవి వెనక వెైపున  ఎటువంటి 
ఆధారం కాని, జిగురు కాని లేదు- కానీ  గుడుడ 
మాత్రం  కమమలాగ  అత్ుకుకని  వేలాడుతోంద. 
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వెంటనే  మధా  త్న  చేతిలోని  గుడుడనూ  చెవి 
వెనక  పెటుటెకొని  ఒతితంద.  మలలిగా  చెయియా 
తస్స్రిక్,  గుడుడ  కూడా  చేతిలోకే  వచిచింద! 

మరో  రెండు  సారులి  పరియతినంచాక, 

మూడోసారిక్ అద క్ందపడి పగిల్పోయింద! 

మధ  చిననబోయింద-  కానీ  అకకడ 
చేరినవాళ్ుళో   అందరూ   మజీషియనను 
మచుచికుంటూ  చపపిటులి  చరిచారు. 

ఇందరజాల  పరిదరశన  ముగిసింద. మధ ఇంటిక్ 
చేరింద.

ఆ  రోజ   రాతిరి   మధాకు   నిదరపటటెలేదు.  ఒకటే 
ఆలోచన- "ఎందుకు? ఏమిటి? ఎలా జ్రిగినె ై
ఇవనీన?"  అని.  "ఎలాగెైనా  వాటి  వెనక   ఉనన 
రహస్యాం   తెలుస్ుకవాల్...  ఎవరు 
చెబ్బుత్రు?"  అని  ఆలోచించింద.   "ఆ...!" 

ఆలోచన త్టిటెంద- 

గత్   స్ంవత్సురం   జ్నవిజాఞాన  వేదక  స్భుయాడు 
శివరాం   త్మ  బ్బడిక్  వచాచిడు.  "స్నైాసు? 

మహిమలా?"  అని  ఒక  మాయాజిక్   కారయాకరమం 
నిరవహించాడు.  ఆయనెైత  చెపపిగలడు- 

అపపిటోలి  త్ను  ఆయన  ఫను  నంబ్బరును 

పుస్తకంలో రాసి పెటుటెకుననద కూడాను-"  

నంబ్బరు  వెతిక్  శివరాం  గారిక్    ఫన  చేసింద 
మధ. శివరామ్  స్పిందస్ూత  "ఆదవారంనాడు 
మీ   బ్బడిక్   వసాతను  పాపా,  మీ   త్రగతిలో 
ఉత్సుహం   ఉనన  పిలలిలందరినీ   తస్ుకునిరా! 

అందరికీ  ఆ మాయాజిక్  నేరిపిసాతను అనానడు". 

అననటేటె  వచాచిరు శివరాం గారు. య్భైమంద 
దాకా  పిలలిలు వచిచి కూరుచినానరు.  "మాయాజిక్ 
నేరుచికుందామా?" అడిగారు  శివరాంగారు. 

"ఓ..!" అనానరు పిలలిలు ఉత్సుహంగా. 

డజ్ను  గుడులి  తెమమనానరు  శివరాంగారు. 

"మాయాజిక్  చేస్  ముందు   కొంత్  హోమ్  వరక 
చేస్ుకవాల్!" అనానరు. 

"ఈ  గుడలిను  ఉడక  బెటుటెకొని   తస్ుకునిరా!" 

అని నాలుగు గుడులి  ఇచాచిరు. 

మధా  బ్బడి క్చెన లోక్ వెళ్ళో  గబ్బుకుకన వాటిని 
ఉడక  బెటిటె  తెచిచింద.   వాటిని  ఒక    పకకగా 
పెటిటెంచారు శివరాం గారు. 

ఆ  త్రావ  త్  మరో   రెండు  గుడలిను 
తస్ుకునానరు.   "ఇదగో,  వీటిక్   నిలువగా- 
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క్ంద  ఒక   రంధరం  ,  పైెన ఒక  రంధరం చేయ్ల్ 
స్ూదతో-  జాగరిత్త!  పగలకూడదు  స్ుమా!" 

అనానరు. 

మధ  తెల్వెైన  పాప.  జాగరిత్తగా  రెండు  గుడలికూ 
రంధారిలు చేసింద. 

"ఇదగో,  ఇపుపిడు  ఈ    సిరంజి  తస్ుకొని,  ఆ 
రంధారిలోలి    దూరిచి,  గురిడలిలోని   సొన   మొత్తం 
బ్బయటిక్  తస్య్యాల్-  గుడుడ   పగలకూడదు- 

జాగరిత్తగా కొంచెం కొంచెంగా తస్త స్రి" అంటూ 
ఒక ఇంజ్కన  సిరంజిని  ఇచాచిరుశివరాం గారు.

రెండు  గురిడలిలోకీ  సిరెంజి  గుచిచి,  లోపలునన 
సొనలను   లాగేసి,  డొలలిలుగా  చేసింద మధ. 

"ఇపుపిడు  గురిడలిను   శుభరంగా   త్ుడిచి, 

రంధారిలు   కనపడకుండా   "వెైట్నర"  తో 
మూసివేయ్ల్..." 

"భలే  బాగుంద  ఐడియ్!"  అంటూ 
స్ంబ్బరపడింద మధ. 

శివరామ్  మధకు  రహస్యాంగా   చెవిలో   ఏదో 
చెపాపిడు. 

"స్రే  ..స్రే!  అరథామైంద"  అంటూ 

మురిసిపోయింద ఆ పాప.

"పిలలిలు!  ఇపుపిడు  మధ   మనకు   రెండు 
మాయాజికుకలు    చూపిస్ుతంద-  దానితోబాటు 
అవి  ఎలా  చెయ్యాలో   కూడా   నేరుపిత్ుంద. 

నేరుచికండి" అనానరు శివరాం గారు.  

పిలలిలు నిశశబ్బదంగా కూరుచినానరు. 

"మడైియర  స్ూటెడెంట్సు! ఇవిగో  ఇకకడ గుడులి 
చూడండి-  ఎవరెైనా   ఒకరు  రండి!"  అంద 
మధ. 

గబ్బుకుకన వచిచి నిలుచిననద ఇందు. 

ఈ   పళ్లింలో   ఉనన  గుడలిలోంచి  నువవ   ఒకటి 
తస్ుక,  నేను  ఒకటి  తస్ుకుంటాను"  అని 
చెపిపి   ఉడిక్న   గుడుడను  త్ను  తస్ుకుననద 
మధ. 

ఇందు చేతిక్ మామూలు గుడుడ వచిచింద.   

"అబ్బరక  దాబారి"  అంటూ  త్న  చేతిలోని  ఉడిక్న 
గుడుడను    బ్బలలిమీద  పెటిటె  బొంగరంలాగా 
తిపిపింద  మధ.  అద  నిజ్ం  బొంగరం  లాగే 
గిరిగిరా   తిరిగింద.  ఇందు  చేతిలోని 
మామూలు గుడుడ మాత్రం తిరగలేదు.
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"ఎందుకు తిరగలేదు?" అడిగారు  పిలలిలు. 

"ఇందు  చేతిలోఉననద   ఉడకని  గుడుడ.  దాని 
సొన  దరవంలాగా   ఉంటుంద.  ఆ  గుడుడను 
నిలబెటిటె  తిపిపినపుపిడు   భూమాయాకరష్ణ  వలలి 
దానిలోని    సొన  అంత్  వేరువేరుగా  తిరగటం 
వలలి,  గుడుడ  సిథారత్వం  కలోపియి,  క్రింద 
పడిపోత్ుంద- తిరగదు. 

అయిత  నా  చేతిలో  ఉననద  ఉడిక్న  గుడుడ- 
దీనిలో   సొన  అంత్  గడడ  కటిటె   ఉంటుంద. 

ఇంకేముంద?  అద  చకకగా  తిరుగుత్ుంద" 

వివరించింద  మధ.  పిలలిలందరూ  చపపిటులి 
కొటాటెరు.  కొందరు  వచిచి  ఉడిక్న  గుడుడనూ, 

ఉడకని గుడుడనూ వేరువేరుగా తిరిపిపి చూసారు. 

కేరింత్లు కొటాటెరు.

"ఇదగో,  రెండవ  అంశం  చూడండి"  అని 
ఇందు,  మధ   ఇదదరూ   చెరొక   గుడుడనూ 
తస్ుకునానరు. 

మధ  త్న   దగగరునన   గుడుడను   చెవి  వెనుక 
భాగానిక్    అతిక్ంచు కుంద.  ఇందు చేతిలోని 
గుడుడ  మాత్రం  జారి   క్ంద  పడింద; 

పగిల్పోయింద!

రహస్యాం చెపపిమనానరు పిలలిలు. 

"ఇదగో,  నా  దగగరుననద   డొలలిగా   ఉనన  గుడుడ. 
ఇందులో  సొన  లేదు,  కనుక  ఇద  చాలా 
తల్కగా  ఉంటుంద.  కడిగుడుడ ఆకారం వలలి, 
దాని  అంచు   చెవి   వెనుక   అత్ుకుకంటుంద- 

ఇదగో ఇలాగ. 

అయిత  ఇందూక్  ఇచిచింద   నిజ్మైనగుడుడ. 
అద  బ్బరువగా  ఉంటుంద;  దానిలోని  సొన 
దరవంలాగా  కూడా  ఉంటుంద.  అద  చెవిక్ 
అంటుకొని నిలవలేదు-  జారి పడిపోత్ుంద.." 

చెపిపింద మధ.

"మరి  గుడులి  తస్ుకునేపుపిడు   కనఫ్యాజ 
అయిత ఎలాగ?" అడిగాడు  స్ునీల. 

"కనఫ్యాజ  అయిత  అంత  స్ంగత్ులు. 

జాగరిత్తగా  ఉండాల్సుందే.  వీటిని  గురుత 
పెటుటెకొని, త్మ తస్ుకవాల్ మజీషియనలు- 

ఎటిటె  పరిసిథాత్ులోలినూ  పరితయాకమైన  గురిడులి 
పేరికకులకు  అందకూడదు-  అదే  క్టుకు 
ఇందులో.."  నవావరు  శివరాం  గారు   స్భను 
ముగిస్ూత.
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మ ద డు  లే ని  గా డి ద   
మదడు, గుండె , కాలేయం ఉంచుకుంటే మంచిద- ఎందుక ఇదగో, ఈ కథ చదవిత తెలుస్ుతంద...

ఊళ్లి  ఓ  పేదవాడు పెంచుకునే  గాడిద  ఒకటి, 

బాగా   ఒకక   చిక్క  పోయి  ఉండేద.  దగగర 
అడవిలో  పచచిగడిడ  కనిపించే  స్రిక్,  ఆశకొదీద 
అద  అటు  వెైపుగా  వచిచి  మయటం   మొదలు 
పెటిటెంద.  ఆ  అడవిలోనే  భయంకరమైన 
సింహం  ఒకటి   ఉండేద.  ఆ  మధయానే   అద  ఒక 
ఏనుగుతో   పోరాడి   చాలా   గాయ్లు 
త్గిల్ంచుకొని   ఉననద  -  కొదద  కాలంగా 

వేటాడటం,   అదీ   వీలవవటం  లేదు  దానిక్, 

అందుకని  ,  అద  త్నకు   తెల్సిన   నకకనొక 
దానిన   పిల్చి,  "ఓరే,  నాకు  యీ  గాయ్ల 
కారణంగా   అడవిలోక్  వెళ్లి  వేటాడటం 
కుదరటేలిదు. బాగా ఆకల్గా  ఉంద. అందుకని 
ఒకపని   చెయియా  -  నీ   తెల్వితటలను 
ఉపయోగించి,  అడవిలో  కనబ్బడడ  ఏ 
దుననపోత్ున్,  గాడిదన్,  గురారిన్న  నా  గుహ 
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దగగరిక్  తస్ుకురా.  నేను ఒకక  ఉదుటన  దాని 
మీదక్   దూక్   చంపేసాతను.  అటాలి నీకూ  ఎంతో 
కొంత్  తినటానిక్  దొరుకుత్ుంద  కూడాను. 

చూడు, మరి!"  అననద.

నకక  అడవిలో   కొదదస్పు  తిరిగిందో,  లేదో, 

దానిక్   మన   గాడిద  కనబ్బడింద.  నకక   దాని 
దగగరిక్   వెళ్లి   మరాయాదగా   పలకరించి, "గాడిద 
బావా!  ఏంటి,  నీ  కథ?  ఇంత్ 
చిక్కపోయ్వెందుకు? మత్ స్రిగాగ దొరకటం 
లేదా? అడవి అంత్  మంచి పచచిగడిడ, కొలలిగా 
ఉంద గద?" అననద.

"అంత్ దైవేచఛ! దేవడి ఇషటెం  పరికారమ  యీ 
జ్గత్ుతలో  ఏదనైా   జ్రుగుత్ుంద,  పారిణాలు 
కులాసాగా  తిరగాలనాన,  రోగాలతో 
బాధపడాలనాన  -  దేనిక్ైనా   ఆ  భగవంత్ుడి 
స్ంకలపిం   అవస్రం.  ఆయన   శక్త  ముందు 
మనం ఏపాటి?" అననద గాడిద.

"అయోయా!  బావా!  నువవ  ఎకకడో   త్పుపిగా 
అరథాం   చేస్ుకునానవ.  'త్ృపిత'  అంటేనూ, 

'దవైేచఛ'  అంటేనూ ఏమిటో నీకు స్రిగా అరథాం 
అయినటులి  లేదు.  'నీ  జీవిత్నిక్  అధారమైన 

ఆహారానిన  మిగిల్న  అనిన  పారిణులలాగానే 
నువవ  వెత్ుకకవాల్' -  ఇదే  దైవేచఛ   అంటే" 

అననద నకక.

గాడిద  అననద  -  "నకక  బావా!  త్ృపితగా 
ఉండటం  వలలి  చచిచిపోయిన  వాడెవరూ  నాకు 
ఇంత్  వరకూ  కనబ్బడలేదు.  అటాలిగే  ,  ఆశగా 
కరినంత్   మాత్రిన   రాజైెపోయిన  వాణ్ణ 
నేనెననడూ చూడలేదు.

"పో,  బావా!  నీ  వేదాంత్ం  అంత్  త్పుపి" 
అననద నకక.

రెండూ   ఈ  వరస్లో   కొంత్   స్పు 
వాదులాడుకునానక,  నకక  త్న  చివరి  అసాతరానిన 
'ఆశ'  అనేదానిన  -  పరియోగించింద".  చూడు 
బావా!  ఇవనీన  వటిటె  మాటలు,  నాకు  ఇవేమీ 
చెపపికు,  ఇకకడిక్  దగగరోలినే  దుబ్బబులు 
దుబ్బబులుగా  పచచిగడిడ  పెరిగిన  పరిదేశం   ఒకటి 
ఉననద.  నీలాంటి  జ్ంత్ువలకు  స్వరగం   అంటే 
అదే.  నువవ   అకకడిక్   వసాతనంటే  రా,  దారి 
చూపిసాతను,  లేకపోత   నా  దారిన  నేను 
పోత్ను," అననద.

నిరంత్రం  ఆకల్తో   అలమటించిపోత్ునన 
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గాడిద  మొహం   ఆ  మాటలకు   వికసించింద. 

త్న   వాదనలను  కటిటె  పెటిటె   అద  నకక  వెంబ్బడి, 

అద  చూపిసాతననన  స్వరాగనిన  అనుభూతి 
చెందటం  కస్ం బ్బయలు దేరింద.

చాలా   దూరం   నుండే   దానిన   చూసింద 
సింహం.  మరుకణం  దానిక్   న్టోలినీళ్ులి 
ఊరటం  మొదలు  పెటాటెయి.  గాడిద   ఆత్రం 
కొదీద  ఇంకా  దూరంగా  ఉండగానే  అద  దాని 
వెైపుకు  లంఘించి బోయింద. కానీ అద చాలా 
బ్బలహీనంగా  ఉందేమో,  గాడిదను   చేరకనే 
బొకక  బోరాలి  పడి,  ఇక   లేవలేక  గటిటెగా 
మూల్గింద! గాడిద కంగారుగా వెనక్క తిరిగి 
పరుగో పరుగు!

నకక  సింహం  దగగరిక్  వచిచి  నిలబ్బడి  - "పరిభూ! 

త్మరు  ఇంకొంచెం  ఓపిక  పటిటె,  మరి  కాస్త 
తెల్వివిని పరిదరిశంచి  ఉంటే  స్రిపోయేద కదా, 

యీ   గాడిద   త్మరి  భోజ్నం  అయి 
కూరొచినేద!" అననద  విచారంగా.

త్ందర  పాటు  వలలి  చేతికందన  ఆహారానిన 
పోగొటుటెకునన   సింహం   గటిటెగా   నిటూటెరిచి  - 
"ననున కమించు మిత్రమా! నువవననద నిజ్ం. 

త్ందర  పాటు  ఎంత్  చేటో  చూడు,  అయినా 
నీ  పరియత్నం  గొపపిద;  నీ  తెల్వి 
అమోఘమైనద.  విరమించుకకు, 

మరొకకసారి  ఆ  గాడిదను   ఏదో  ఒక  విధంగా 
ఇకకడిక్   తస్ుకురా;  కాదనకు.  యీ  సారి 
నేను ఏం  చేసాతన్  చూడు" అననద.

"పరిభూ!  నేను   ఇంక  సారి  పరియతినంచి 
చూసాతను,  ఏదో   ఒక  మాయ  చేసి,  ఆ 
గాడిదను మళ్లి  మీ గుహ దగగరిక్  తెసాతను. కానీ 
యీ   సారి  త్మరు   త్ందరపడకండి-

నిగరిహంతో   పనిని   సాధించాల్"  అని  చెపిపి, 
తిరిగి  గాడిదను  వెత్ుకుకంటూ 
బ్బయలుదేరింద నకక.

నకకని   చూసి   గాడిద   వణిక్   పోయింద- 

"బావా!  ఏమిటిద?  'స్వరాగనిన   చూపిసాతను' 

అని  తస్ుక్ళ్లి   ననున   నేరుగా   సింహం   న్టోలికే 
తోశావే!  నీకు  నేనేం   అపకారం  చేశానని, 

ఇంత్ పని చేశావ?" నిలదీసింద అద, నకకని.

నకక  ఆశచిరాయానిన   నటిస్ూత  -  "ఏంటి?! 

సింహమా?!   అదకకడుననద?!  యీ 
అడవిలో  ఇనేనళ్ులిగా  ఉంటునానను  - 
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ఒకకటంటే   ఒకక  సింహమూ   కనబ్బడలేదే, 

నాకు?! నీక్కకడ కనబ్బడింద?!" అననద.

"ఊరికే   కనబ్బడటమా?!  లేదు!  అద  నేరుగా 
నా  మీదకే   దూక్తను!"  అననద  గాడిద,  ఆ 
ఆలోచనకే మళ్లి  చెమటలు పోస్ుతండగా.

"ఊరుక  గాడిద బావా! నీకు భరమ  రోగం  ఏదో 
ఉననటులింద.  లేకపోత,  నాకు   కనబ్బడని 
సింహం   నీకు   కనబ్బడటమమిటి,  నీ   పరికకన 
నేనుండగానే   అద   నీ మీదక్  దూకటం  ఏంటి, 

మళ్లి   నినున   వద  లెయయాటం  ఏంటి?  నిజ్ంగా 
సింహం  న్టచిక్క  త్పిపించుకగలరా, 

ఎవరనాన?!  నీ  భరమనిక   కటిటెపెటుటె"  అననద 

నకక, గాడిద  అనుభవానిన  కొటిటెపారేస్ూత.
గాడిద   ఆ  మాటలకు   ఒటిటె   గాడిదే 
అయిపోయింద:  త్న   అనుభవానిన  త్నే 
అనుమానించింద.  "అవనా!  నిజ్ంగానే?! 

నేను భరమ పడడటులినానను! ఎంత్ భయపడాడన్ 
చూడు,  అనవస్రంగా!  అస్లకకడ  సింహమ 
లేదు!  నా  వెరిరిభయం   కూల!  పద,  వెళ్లి 
హాయిగా  గడిడ  మసాతను  పద"  అని   అద  మళ్లి 
నకక వెంబ్బడి బ్బయలుదేరి వచిచింద.

యీ  సారి  సింహం   ఓపిక  పటిటెంద.  అద  బాగా 
దగగరిక్  వచాచిక  దొరిక్ంచుకొని   దానిన  ఒకక 
దబ్బబుకే విజ్యవంత్ంగా  చంపేసింద.

అయిత    ఆ  స్రిక్   దానిక్    బాగా  దాహం 
అవత్ుననద. 'ముందు నీళ్ులి  త్రిగి  వస్త, ఆనక 
కడుపారా    మాంస్ం  తినచుచి'  అని   అద 
గాడిద   శరీరానిక్   నకకని   కాపలాగా   ఉంచి, 

త్ను నద దగగరిక్  వెళ్లింద. అటాలి వెళ్లిన  సింహం 
వెనక్క   తిరిగి   వచేచింత్  వరకు   త్ళ్లేక 
పోయిందనకక! 

అద  గబ్బగబా  గాడిద   మదడును,  గుండెను, 
రుచిగా   ఉండే   ఇత్ర   భాగాలను 
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గుటుకుకమనిపించి,  ఏమీ   ఎరగని   దాని 
తరున, మామూలుగా కూరుచిననద.

సింహం  వచిచి  చూస్   స్రిక్,  గాడిద   శరీరంలో 
ముఖయామనై  భాగాలేవీ లేవ.

"అరే,  దీని   మదడు,  గుండె,  కాలేయం 
ఏమైనాయి?"   అని   అడిగిందద  నకకని, 

ఆశచిరయాపోత్ూ.

"అయోయా! యీ  గాడిదకు  అస్లు అవేవీ  లేవ 
పరిభూ!  మదడు,  గుండె   ఏ  కొంచెం  ఉనాన   ఆ 
గాడిద  రెండోసారి  త్మరి  గుహ  దగగరిక్ 
వచేచిందుకు  సాహసించేదా,  మీరే   చెపపిండి  " 
అననద నకక వినయం నటిస్ూత.   

54

పరమ స్ుందరములు ఫలములు, స్ంసార 
విష మహీజ్నమునకు వెలయు రెండు
సాధు స్ంగమంబ్బు, స్త్కవయాపఠనంబ్బు
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

హంస్లందు బ్బకము హాసాయాస్పిదంబ్బగు
మణుల గాజపూస్ గణుతి గనదు
చదువరానిమొదుద స్భల రాణించడు
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

బ్బరతిక్ననిననాళ్ులి ఫలముల్చుచిట్గాదు
చచిచికూడ చీల్చి ఇచుచి త్నువ
త్యాగభావమునకు త్రువలే 
గురువలు
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

అందమైన స్ూక్త అరుణోదయంబ్బటులి 
బాల మానస్ముల మలుకొలుపి
స్ూక్తలేని మాట శృతిలేని పాటరా
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

-జ్ంధాయాల పాపయయా శాసితరా గారి 'తెలుగు బాల' పదాయాలు
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి
నిరవహణ: శీరిమతి జి.లల్త్, telugu4kids.com

అబ్బబు!  వేగం  ఎకుకవెైపోత్ుననద.  పెటోరిలు  వాడకమూ  ఎకుకవెైపోత్ుననద.  మరి  పెటోరిలు  ధరలు? 

అవీ   ఎంత్  ఎకుకవెైపోత్ునానయో!  పరిపంచం  మొత్తం  పెటోరి  స్ంక్షోభంలో  కూరుకుపోత్ుననద. 

దానిన  గురించి  ఓ  చకకని  కథ  ఏమనైా  త్డుత్ుందేమో,  పరియతినంచరాదూ?!  కథ  రాయగానే 
మాకు పంపండి మరి:

55
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మ లా లా  య ూ స్ ు ఫా జా య  
పరిపంచంలో అనిన చోటాలి మనుషులూ, పరిభుత్వలూ ఒకలా 
ఉండరు.  ఒకొకకక  చోట  కొనిన  కొనిన  పరివరతనా 
నియమావళ్ులు  ఉంటాయి.  మనం  చేతోత  తిననటేలి   కొనిన 
దేశాలోలి  ఫరుక-కతత  వాడి  తింటారు,  అలాగ.  కొనిన 
దేశాలోలి,  పరిజ్లపైె  ఆంకలు  కూడా  ఉంటాయి  -  ఇవి 
చేయ్ల్,  ఇవి  చేయకూడదు  అని.  త్ల్బానలి  రాజ్యాంలో 
సీతరాలు  చదువకవడం  నిషిదధం  (ఇపపిటికీ  కొనిన  చోటలి 
అమలులో  ఉంద).  అలాంటి  పారింత్లలో  పాక్సాతన  లోని 
సావట్ లోయ  పారింత్ం ఒకటి.  మలాలా  అకకడ  ఉండే  ఒక పదహేనేళ్ళో అమామయి.  విశేషం ఏమిటి 
అంటే,  ఇంత్  చినన  వయస్ులోనే  త్ను  మహిళ్ల  చదువ  కస్ం  ఇత్ర  హకుకల  కస్ం  విశేషంగా 
పోరాడి  అంత్రాజతయంగా  ఎంతో  పేరు  స్ంపాదంచింద.  త్న  పారింత్పు  "జిలాలి  పిలలిల  అస్ంబ్లి"  క్ 
చెయిర పరసునాగ కూడా పనిచేసింద. ఆ అమామయి గురించే ఇపుపిడు పరిచయం చేయబోత్ుననద. 

చిననపపిటి  నుండే  విదాయావేత్త  అయిన  త్ండిరి  పరిభావంలో  మలాలా  రాజ్కీయ్ల  గురించి 
తెలుస్ుకుంద.  పదకొండేళ్ళో  వయస్ులోనే  "చదువ  అనే  నా  పారిథమిక  హకుకను  వదదనడానిక్ 
త్ల్బానలిక్  ఎంత్  ధైరయాం?"  అని  పరిశినంచింద.  ఆ  స్ందరభుంగా  ఆమ  ఇచిచిన  పరిస్ంగం  టీవీలోలి, 
పేపరలిలో కూడా వచిచింద. పనెనండేళ్ళో వయస్ులో - త్ల్బాన పాలనలో అమామయిగా త్న జీవిత్నిన 
వరిణస్ూత  బి.బి.సి(బిరిటీష్  బారిడాకసిటెంగ్  కారోపిరేషన)  వారి  ఉరూద  విభాగంలో  త్న  త్ల్  రచనను 
పరిచురించింద.  భదరత్  కారణాల  వాళ్ళో  మారుపేరుతో  వచిచింద  ఆ  వాయాస్ం.  ఈ  కరమంలో  త్మ 
జీవిత్లని, అమామయిలుగా త్మపైె ఉనన ఆంకల గురించీ చెబ్బుత్ూ రాసిన ఆ వాయాసాలు చాలా పేరు  
తెచిచి  పెటాటెయి  మలాలా  కు. 2009 లో   త్ల్బానులి  ఆడపిలలిలు  స్ూకళ్ళోక్  వెళ్ళోకూడదు  అని  ఒక 
రూల  వేశారట.  అంత  కాక,  చాలా  అమామయిల  స్ూకళ్ళోను  నాశనం  చేస్శారట  కూడా.  ఈ 
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స్మయంలో,  మలాలా  వాళ్ళో  స్ూకలోలి వాళ్ళోంత్ తెల్విగా,  త్ల్బానలిక్  అనుమానం  రాకూడదని 
యూనిఫారాలు వేస్ుకకుండా మామూలు బ్బటటెలేస్ుకుని వెళ్ళోవాళ్ళోంట. దానితో అకకడ స్ూకల 
ఉననటులి  కాక,  ఏదో  పిలలిలునన  ఇలులి  ఉననటులిగా  కనిపించేదట!  ఇలాగ  కొనసాగుత్ూ  ఉండగా 
మధయాలో  ఎలాగో  ఒకలా  పరీకలయిత  రాయగల్గారు  కానీ,  అమామయిల  మీద  ఆంకలు 
కొనసాగుత్ూ  వచాచియి.  ఈ  దశలో,  త్న  త్ండిరి  స్ూపిరితతో,  రాజ్కీయ  నాయకురాలు  కావాలని 
నిరణయం తస్ుకుంద మలాలా, డాకటెర కావాలనన కరికను పకకన పెటిటె. 
2009  చివరి  నుండి  కరమంగా  మలాలా  పేరు  అందరికీ  తెల్యడం,  ఆమ  కూడా  త్ల్బానలిక్ 
వయాతిరేకంగా  బ్బహిరంగ  పరిస్ంగాలు  ఇవవడం  మొదలైెంద.  సావత్  జిలాలి  పిలలిల  అస్ంబ్లి  క్  నేత్ృత్వం 
వహించి రెండేళ్ుళో ఆ పదవిలో కొనసాగింద. 

ఈ మధయా కాలంలో అమామయిల చదువ గురించి దాని అవస్రం గురించి కూడా పరిచారం చేసింద. 

2011 లో అంత్రాజతయ పిలలిల శాంతి బ్బహుమతి క్ నామినేషన అందుకుంద. ఆపైె కొనిన రోజలోలినే 
పాక్సాతన  పరిభుత్వం  ఇచేచి  జాతయ  యువత్  శాంతి  బ్బహుమతి  అందుకుంద.  మలాలా  కురిషి  క్ 
గురుతగా, సావత్ పారింత్లోలిని ఒక అమామయిల స్ూకలుక్ ఆమ పేరు కూడా పెటాటెరు. అయిత, ఇలా 
పేరు  తెచుచికునే  కొదీద,  త్ల్బానులి,  వారి  స్పోరటెరలి  నుండి  మలాలాకు  వారినంగులు  రావడం 
మొదలైెంద. అయినా కూడా, మలాలా త్న కారయాకరమాలు ఆపకపోవడంతో, చివరిక్ కొనిన రోజల 
క్రిత్మ,  త్ల్బానలి  గన  మాన  ఒకడు  మలాలా  ని  బ్బహిరంగ  పరిదేశంలో  త్ూపాకీతో  కాలాచిడు. 

తవరిమనై  గాయ్ల  మధయా,  అనేక  ఆస్ుపత్ురిలు,  స్రజరీలు  అయ్యాక  ఇపుపిడు  కరమంగా  మళ్ళో 
ఆరోగయావంత్ురాలు  అవతోంద.  పరిపంచవాయాపతంగా  మలాలాక్  స్పోరుటెగా  పరిముఖులు  ఎందరో 
ముందుకొచాచిరు.  మలాలా  పైె  జ్రిగిన  దాడిని  ఖండించారు.  మలాలా  ధైరాయానిక్  మచిచి  పాక్సాతన 
పరిభుత్వం సిత్రా-ఎ-షుజాత్ అనన పరిబ్బుత్వ బ్రివరీ అవారుడ కూడా పరికటించింద. 

ఇనిన  వయాతిరేక  పరిసిథాత్ుల  మధయా  కూడా  అధైరయాపడకుండా,  త్ల్బానలిని  ఎదరిస్ూత  మలాలా 
ముందుకు సాగుత్ునన తరు స్ూపిరితవంత్ంగా లేదూ?   -సౌమయా, పుస్తకం డాట్ నెట్

57



 కొత్తపల్లి  కథల పుస్తకం-56

డ య్ బె టి స్- చ క్ క ర  వా యా ధి  
రచన: డా. స్మత్ పోటు, ఆయురేవద వెదైయా, చెనేనకొత్తపల్లి.

మన  కడుపులో   అనానశయ్నిక్  వెనుకగా,  దానికీ-వెనెనముకకీ 
మధయాన ఇరుకొకని- ఉంటుంద, పలచగా ఉండే  'కలిమ గరింధి'.  ఈ 
గరింధిలోంచి  విడుదల  అయేయా   రస్ం   మనం  తినన  ఆహారంలో  కల్సి, 

ఆ  ఆహారం  శక్తగా మారుపిచెందేందుకు   దోహదం  చేస్ుతంద.

ఈ  కలిమగరింధి  (పాంక్రియ్స్) 

స్రిగాగ పనిచెయయాకపోత,  అవస్రమైనంత్ కలిమరస్ం   త్య్రు 
కాదు.  అపుపిడు మనం తినే ఆహారంలోని పిండి పదారథాం అంత్ 
చక్కరగా  మారి  రకతంలో  కలవనెతై  కలుస్ుతంటుంద;  కానీ  ఆ 
చక్కర   తిరిగి   'శక్త'గా  రూపాంత్రం  చెందదు!  అంటే  ఎంత్ 
తినాన  మనకు  శక్త రాదనన  మాట;  ఎనిన  గూలికజలు తస్ుకునాన 

నీరస్ంగానే ఉంటుందననమాట!

అంతకాదు- దీని వలలి మరో రెండు  స్మస్యాలు  కూడా ఎదురవత్యి: రకతంలో  పెరిగిన చక్కర ను 
త్గిగంచేందుకు,  మన  మూత్రపిండాలు   చాలా  ఎకుకవ  పనిచేయ్ల్సు  వస్ుతంద.  అవి  అలసిపోత 
ఎలాగ?  ఇక  రెండవద,  రకతంలో   తపిశాత్ం  పెరిగినపుపిడు,  అటాలి  తపిని   ఇషటెపడే  రకరకాల 
స్ూక్ష్మజీవలు మన శరీరంలోనే  పెరగటం మొదలు పెడత్యి. రాను రాను అవి అనేక రోగాలను 
తెపిపిసాతయి!

'కలిమగరింధి స్రిగా పనిచెయయాకపోవటం' అనే ఈ స్మస్యాని వెైదుయాలు  'డయ్బెటిస్- చక్కర వాయాధి' 
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అని పిలుసాతరు.

కలిమ  గరింధిని  తిరిగి  పనిచేస్టులి  చెయయాటం  ఆధునిక  వెైదుయాలకు  పెదద  స్వాలు  అయి  కూరుచిననద. 

రాను రాను పరిపంచంలో  ఇంకా ఇంకా ఎకుకవమందలో  ఈ  స్మస్యా కనబ్బడుత్ుననద.  పారిచీన వెైదయా 
విధానమైన    ఆయురేవదంలో   దీనిక్  త్గిన  మందులు  ఉననపపిటికీ  అవి  ఏమంత్  మందక్ 
అందుబాటులోక్ రావటంలేదు. 

మారిపోత్ునన   జీవనశైల్, అస్హజ్ వాత్వరణం  చక్కర వాయాధిని  పేరిరేపిస్ుతనానయి. స్మత్ులమైన 
ఆహారం,  త్గినంత్  శరీరశరిమ,  స్ంతోషంతో  కూడిన  పరిశుభరమైన  జీవనం  మన  ఆరోగాయానిక్ 
మూలస్తంభాలు.  
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తె ల్ వి  మ రీ  ఎ కు క వె ైం ద !

జాన: నానాన, ఇత్రులకు స్హాయం చేయడానికీ  మనం  ఇకకడ  ఉనానమని  ఫాదర  మాథూయా 
చెపాపిరు ఇవాళ్లి.
నానన: అవను- నిజ్ంగా  మనం  అందుకస్మ  ఉనానం జాన.

జాన:  మరి ఇత్రులు అందరూ   ఇకకడ  ఎందుకుననటోలి  ?
ఆ క ళ్ ం పు  ఎ కు క వ !

టీచర: నా కుడి  చేతిలో  ఏడు ఆపిల  పళ్ుళో, ఎడమ చేతిలో  ఎనిమిద ఆపిల  పళ్ుళో 
ఉనానయనుక.. నీకు ఏమనిపిస్ుతంద?

రోషన:  మీకు  పెదద  చేత్ులు ఉనానయనిపిస్ుతంద టీచర.

నవవండి!
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స్ మీ క
 కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55 పెై  ఒక స్మీక.   నిరవహణ: శీరి మాలతకృషణ, విజ్యవాడ.

పిలలిల  కథలూ,  పెదదల  కథలూ   అంటూ   రెండు  వరాగలునానయి  కనుక 
పరితి సారీ  మొత్తం  మీద  ఎవరి కథలు  'బాగా  చదవించేలా  వనానయ్' 

అని వెత్కటం  అలవాటయింద.  సాధారణంగా   రెండూ   స్మంగాన్, 

లేదా  'పిలలిలవే  బాగునానయిలే ఎలా ఐనా' అనిపించేలాన్  వంటాయి. 

ఈ  సారి  మాత్రం  'పెదదల   కథలే   ఓ  పిస్రు   మరుగాగ  వననయేమో' 

అనిపించింద.   పిలలిలు   వారిసిన   కథలలో   అంశాలు   పెదద   కొరిత్తగా  
అనిపించక పోవడం వలలిన్, కొరిత్త అంశాలైెనా  పకడబుందీగా లేకపోవడం 
వలలిన్  అవి'ఫరవాలేదు' అనే లానే  వనానయనిపించింద.

హమైవతి  గారి  'దేవనిక్  కానుక'లో   విషయం,  శైలీ   హుందాగా   వనానయి.  బొమమలు  గీసిన 
చిత్రకారుడి  పేరు  తెలుస్ుకుందామని  ఎంత్  వెతిక్నా  చికకలేదు.  'ఎంతో   పరిణతి  గల,  చేయి 
తిరిగిన చిత్రకారుడు ' అనిపించింద.

'నాయాయమూరిత ఎంపిక'  లాంటి  ఇతి వృతితలతో  చాలా   కథలు  చదువత్ుంటాం.  ఎకకడా  కూడా 
'ఇద  మరో  కథలాంటిద'  అనిపించకుండా  కొరిత్త   అంశం  తస్ుకుని  రామకృషణ  గారు  వారిసిన  తరు  
బాగుంద. ఆయన  ఈ కథ దావరా మనదృషిటెక్ తస్ుకు వచిచిన  విషయం  విలువెైనద.

రాధ  గారి  'ఎవరి  కస్ం?'  స్రవసాధారణంగా   కనిపించే  విషయం.  పిలలిల   చదువల  విషయంలోనే 
కాదు - పెదదలు చేస్ అనిన  పనులకీ ఇద అంతలా  వరితస్ుతంద. మంచి విషయం  పరిసాతవించారు. 

నారాయణ  గారి  'కడి  పెంపకం'  భలే   చమత్కరంగా,  ఒకక  పిస్రు  వయాంగయాంతో   కూడుకుని 
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స్రదాగా  వంద. చిననపిలలిలక్  ఈ కథని  చదవి వినిపిస్త  బాగా  నవవకునానరు. కాకపోత చిననకడి 
లాగానే  వాళ్ళోకీ అమమకడి  వేసిన  వయాంగయా బాణాలు అరథాంకాలేదు.

బౌదధకథలలో  అతి  సాధారణమైన  అంశం దావరా  స్ునినత్మైన  స్ందేశానినచేచి  తరు బాగుంద.

క్ంట్  మల్వల  లాంటి  చిననపిలాలిడెవడెనైా  స్రే   అత్ను   చేసిన   పని   చేయడం  గొపేపి,  ఇక   మల్వల 
లాంటి  వాడెైత  చెపాపిలా?!

మంచిపుస్తకం స్మాచారం బాగుంద.

ఇకపోత  'ఎటువంటి భావాలనయినా  అలవోకగా  పల్క్ంచి, కళ్ళోని  కటిటె పడేస్  వీరాంజి కుంచె, ఈ 
సారి  కాకరపువవత్ుతలలోని   కాంత్ులని   గానీ,  చినానరుల  కళ్ళోలోలి   వెలుగుని  కానీ  స్రిగా 
చూపించలేదందుకు?'  అనిపించింద.  కొత్తపల్లి  పతిరిక   అటటెమీద  బొమమ  కస్ం  ఆస్క్తగా   ఎదురు 
చూస్  వాళ్ళో  గుంపులో  నేనూ వనానను!

పిలలిలకీ, కొరిత్తపల్లి బ్బృందానికీ  క్రిస్మస్ శుభాకాంకలు!
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చె పి పి ం ద  చె ప పి కు ం డా  చె ప పి ద ు ద!
రక్షిత్: ఆమకు చెపపివదదని నేను నీకు చెపిపిన రహసాయానిన  త్నకు  చెపాపివని ఆమ చెపిపింద.

వందన: హు! ఆమకు నేను  చెపిపిన విషయ్నిన  నీకు  చెపపివదదని నేను  ఆమకు చెపాపిను.

రక్షిత్: ఆమ నాకు చెపేపిసిందని నేను  నీకు  చెపిపిన విషయం ఆమకు చెపపిదుద- స్రేనా?

మ ం  మా త్ రం  అ లా  చె య యా ం !

గిరీష్: ఆ చినన  పత్కం  నీకు  ఎందుక్చాచిరు?

హరీష్: పాట పాడినందుకు.

గిరీష్: మరి ఆ పెదదపత్కం ఎందుక్చిచినటోటె?
హరీష్: నేను పాటలు  పాడటం  ఆపివేసినందుకు.

నవవ!
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ప ద ర ం గ ం-22
ఈ పదరంగం చాలా స్ులభం! దీనిన  ఓ పోస్ుటె కారుడలో  పూరించి పంపండి.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బ్బడి పేరు, 

త్రగతి త్పపిక రాయండి. స్రైెన స్మాధానాలు పంపిన పిలలిల  పేరలిను  పదరంగం-23 తో పాటు పరిచురించగలం.

నిరవహణ: కొత్తపల్లి.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14
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పదరంగం 21కు 
స్రెైన జ్వాబ్బు

 రాసిన వాళ్ుళో:
1. జి.స్త్యాలక, 2వత్రగతి, ఇంటిబ్బడి, చెనేనకొత్తపల్లి.
2. జి. వెైషణవి, 7వత్రగతి, కేశవరెడిడ కానెసుప్టె స్ూకల, అనంత్పురం.

ఆ ధా రా ల ు  
ని ల ు వ :

1. ఈ ఆకులతో విస్నకరరిలు చేసాతరు (5)

2. పాదరక (2)

3. కవిత్రం చెపేపివాడు త్లక్రిందులయ్యాడు (2)

4. నీళ్ళోను మరగబెడిత వచేచిద  (3)

6. ఫాలభాగం ముఖంలో కనుబొమల పెై నుండేద (3)

8. స్ననం కానిద  - తిరగబ్బడింద  (2)

10. యంత్రం కాని యంత్రం (3)

12. ఋణం (2)అ డ డం :

1. త్ళ్ం కపుపి తెరవటానిక్ ఉపయోగించేద (4)

5. గజిబిజిగా 'కనువిపుపి' (4)

7. గోవ (2)

9. క్షేమం లాంటిదే - 'సాలాకు' ని స్రిచేస్త వస్ుతంద 
(3)

11. తిరగబ్బడిన పొటిటె స్హాయం (2)

13. ఆకు (2)

14. ఇద లేనిదే పొగ రాదని సామత్ (2)
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చి ల్ పి ప రిశ న ల ు  -తి క క జ్ వా బ్బ ు ల ు
స్కరణ: శీరి వి.వి.యస్.మూరిత, చొదమళ్ళో, పశిచిమగోదావరి జిలాలి.

1. ఆర.టీ.సీ. డరయివర అదరి పడేదపుపిడు?

జ్వాబ్బు: "నాకసారి బ్బస్ుసు నడపాలని వంద" అని భారయా అననపుపిడు !!
2. స్ైక్య్టిరిస్ుటె  స్ందగధంలో పడేదపుపిడు?

జ్వాబ్బు: "కలలో అలారంమోగి మలకువ వచేచిస్ుతంద" అని పేషెంటు  అననపుపిడు!!

3. వినాయకుడు భూలోక విహారం చేస్త ........?
జ్వాబ్బు: త్న వాహనానిన "మౌస్" అని పిలుసాతడు!!

4. పని చెయయాని వాళ్లికు ఇచేచిదేమిటి?

జ్వాబ్బు: "పని"షెమంట్!!

5."సోమరి" దేనిక్ ఉపయోగపడాతడు?

జ్వాబ్బు: సినిమా టై్టిల గా!!

6. లగేజక్ ల్మిట్   లేనిదకకడ? 

జ్వాబ్బు: స్ూకలు బాక్సు లో
7. అరణయా  రోదనం  అంటే...? 

జ్వాబ్బు: 'మమమల్న  నరికేస్ుతనానరో' అని చెటులి మొరపెటుటెకునాన  ఎవవరూ  పటిటెంచుకకపోవటం 
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ఈ  నె ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద?

ఆరిథాక వయావహారాలు, నిరవహణ : స్ుబ్బబురాజ
స్ంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబెసైుటు, సాంకేతికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముదరిక' కృపాకరరావ
ముఖచిత్రం  'దీపావళ్': వీరాంజ్నేయులు
చిత్రిలు: అడవి, పరిసాద, చందరకాంత్, గోపాల, 

స్ురేష్, వినయ, లక వెంకట్, అంజి, శీరిధర, 

రామ్.
కథలు, పాటలు: చాలామంద పిలలిలు

మ ు ద రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒక్కంటిక్: 20 రూ.

12 పుస్తకాలకై్ చందా: రూ. 250/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటె  పేరిట యంవో” /డిడిని ఈ చిరునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటె, యంఆరవో ఆఫస్ు దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయాంకు అక్కంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజ్నాత్మకత్ స్హజ్ం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దానిక్ ఊత్నినసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటెంగా చదవటం, తల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనిన శాసాతరాలూ స్ులభంగా వంటపటుటెత్యి-నిజ్ం! 

అందుకని మీ పిలలిలోలి ఉనన కాలపినిక శక్తక్ పదును పెటటెండి.  వాళ్లిను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేస్ందుకు పోరిత్సుహించండి.  వాళ్ళో రచనల్న మాకు పంపండి.  కావాలనిపిస్త మీరే ఇలాంటి 
పతిరికనొకదానిన మొదలు పెటటెండి- ఎలాగెనైా స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లియేయాలోగా వాళ్ుళో చాలా చాలా తెలుగు కథల్న 
చదవేలా, రాస్లా చేయండి.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచిత్యనే మా నమమకం- వీటిని 
వీలైెనంత్ మందతో పంచుకండి.  మీరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైనా ఉంటే పనిగటుటెకునెైనా స్రే, మాకు 
పంపండి.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిసాతం.

ప రిత యా క  క ృ త్ జ్ ఞాత్ ల ు : రిషివాయాలీ రూరల  స్ూకలు వారిక్,  అరవిందాహైస్ూకల వారిక్,  పరిభుత్వ  పారిథమికననత్ పాఠశాల బ్బదదలాపురం 
వారిక్, మాయాజిక్ కథల శంకర శివరావ గారిక్,  'విదాయారిథా' మాలతకృషణ గారలిక్, కారూటెనిస్ుటె ఏవియం గారిక్, రాధా రాజ్శేఖర గారలిక్, 

కంపూయాటరలిలో లైెనకుసు వయావస్థాను  చకకగా అందస్ుతనన ఉబ్బుంటు వారిక్,  జింప్, అడాసిటీ త్దత్ర ఓపెన సోరుసు సాఫ్టెవేరు నిరామత్లకు, 

ఇంకా పేరులి రాయని అనేకమందక్.



మంచి పుస్తకం  :  

బచ్ పన్ యాద్
చిననాపపటి  ముచచట గ్ురుతననాద?

"బాయి బాయి  త్రుగ్ుకుంటు
తొంగి తొంగి చూస్ద్
పిటట గ్ూళ్లులి తీస్ుకొచిచ
ఇంటి ముందు  కట్టద్?"

గ్ురుతండే ఉంటాద్. మర్యీ  ముచచట?

"ఇంటిక్  స్ుటటమొస్త
ఇజజతెంతో  ఇచేచద్

కాళ్లులి  కడకోకోమంటు
నీళ్లలి చెంబు  ఇచేచద్?”

త్పపకుండా గ్ురుతండి  ఉంటుంద్- 

ఇద్ కూడా-

"చిమమ చీకట్లిన
మిరప పురుగ్ుల్ను పటిట
జ్బులోన  ఏస్ుకొన్
లైటు  అంటు  ముర్స్ద్?”

మరచి పోనీకుండా  గ్ురుతండిపోయే ఇల్ంటి  ఎన్నా  ముచచటులి, ముచచటగా  పదహారు పేజీలోలిక్  
తెచిచపెటాటరు రాంచందర్ భీం వంశ. జహీరాబాద్ పారంత్పు  మాండలీకంతో  తెల్ంగాణ  ఊళ్లలిలో  
బాల్యన్క్  అదుభుత్మెైన  రంగ్ుల్దదారు. చాల్  చకకోన్  చిన్నా పుస్తకం!

                     "బచ్ పన్ యాద్"

రాంచందర్ భీంవంశ.

జనవిజ్ఞాన వేద్క, జహీరాబాదు యూన్ట్-

పరగ్త్ నర్సింగ్ హోంల్ స్ంయుకత పరచురణ.

రచయిత్: 9951619119

వెల్: అపరచుర్త్ం      పేజీల్ు: 16



అ య్ యో  ! తె ల ు గ ు  రా ద, ఎ లా గ?!

"కథలమ్మా కథలు! కథలమ్మా కథలు! రకరకాల కథలు! తెలుగుపిలలల కథలు!" 
"ఏం కథలు బాబూ? మ్ పిలలలకు తెలుగు చదవటం రాదు.  ఇంగ్లషు కథలు ఏమన్నా ఉన్నాయ, నీ దగగర?" 

"ఇంగ్లషువైతే వేరేవాళ్ళ దగగర దొరుకుతాయండ.  న్ దగగర ఉన్నా సరుకంతా తెలుగువాళ్ల కోసమ.  ఏం, మీ 
పిలలలు తెలుగువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు నేర్పించకపోయరూ?" 

"ఏమో న్యన్! మ్ వాళ్లకైతే ఇంగ్లషు అంటేనే ఇషటం.  ఆ ఇంగ్లషు నేరుచుకునేసర్కే వాళ్ల తల పారాణం 
తోకకొచ్చుంద.  ఇంక తెలుగు ఎకకడ నేరుచుకుంటారు?" 

"అవున్లండ, పాపం.  కానీ న్ దగగర ఉన్నావి తెలుగు కథలేన్ండ.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద, ఓసార్ చూడనియ్యో- పుసతకం బానే ఉన్నాటుటందయయో, కాయ్తం, రంగులు అదనీ- దనినా పాపం 
ఇంగ్లషులో అచెచుయయోకపోయరూ?  మీకూ కొంచెం అమమాకాలుండేవి గద! ఇపుపిడు పిలలలంతా ఇంగ్లషు బళ్లలో 
చదవీ చదవీ, తెలుగుని పూర్తగా మరచే పోతున్నారుగా?" 

"అవున్ండ, అందుకనే వీటిని తెలుగులో మ్తరమ అచేచుసుతన్నాం.  మీ పిలలలకి ఈ కథలు కావాలంటే వాళ్ుళ 
తెలుగు నేరుచుకోవాల్సింద, తపపిదు.  లేకపోతే ఇంకో మ్రగం ఉంద- మీరు వాళ్లకి చదవి పెటటచుచు-" 

"అవునేల, అటాలగైన్ వాళ్లకి మెలలగా తెలుగు చదవటం వసుతందమో, చూసాతన్ు. కథలు చదవటం కోసమన్నా 
వాళ్ుళ తెలుగు నేరుచుకుంటారేమో" 

"తపపికుండా నేరుచుకుంటారు చూడండ.  అదమంత బరహ్మావిదయో? తలచుకుంటే వాళ్ుళ ఒకకరోజులో 
నేరుచుకోగలరు. కథలోల మ్య మీకు తెలీనిద? మీరు చ్న్నాపుపిడు ఎనినా కథల పుసతకాలు చదవలేదు?" 

"అవున్ు న్యన్! ఇపుపిడు తెలుగు పుసతకాలే కరువైపోతున్నాయ్" 

"ఏమీ లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ుల ఉంటే భాష చటుకుకన్ పుంజుకుంటుంద.  ఏం చేసిన్ తెలుగులో అరథమెైన్ంత 
బాగా పరాయ్ భాషలో ఎంతమందకి అరథమౌతుంద, చెపపిండ? ఏదో ఒక మ్య చెయయోల్సిందన్ండ.  మీ 
పిలలలకి 'తెలుగు రాదు' అని ఊరుకోకండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళకి ఇవావాల్- లేకపోతే కుదరదు." 
"అంతేన్ంటావా?" 

"అంతేన్ండ- వేరే మ్రగం లేదు. మ్తృభాష తరావాతే, వేరే ఏదైన్." 
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